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ZÁKLADNÍ INFORMACE O SAD

Sdružení ambulantních dermatovenerologů v ČR (SAD), IČ 709 27 987, je spolek zapsaný ve složce L
3219 u Krajského soudu v Hradci Králové. Spolek vznikl 21.10.1997 a do spolkového rejstříku byl zapsán
1.1.2014.
SAD je dobrovolné sdružení dermatovenerologů pracujících v nestátních ambulantních zařízeních a
jeho posláním je hájit zájmy svých členů a zastupovat je v jednáních s institucemi, které ovlivňují práci
a fungování poskytovatelů zdravotních služeb v oblasti dermatovenerologie v segmentu ambulantní
péče. Členem SAD se může stát každý dermatovenerolog pracující v nestátním ambulantním zařízení.
Hlavní programové cíle SAD, uvedené ve stanovách jsou:
1. Podporovat a koordinovat rozvoj péče v nestátních dermatovenerologických ambulantních
zařízeních.
2. Hájit zájmy lékařů a středního zdravotnického personálu v nestátních ambulantních zařízeních,
a to po stránce právní, ekonomické a odborné. Toto se uskutečňuje ve spolupráci se všemi
podobně orientovanými institucemi (zejména ČDS ČLS JEP, ČLK, SAS).
3. Hájit zájmy dermatovenerologických pacientů.
K 31.5.2019 má SAD 210 členů.
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VIZE, STRATEGIE A CÍLE PRO OBDOBÍ 2019 – 2022

Spektrum intervencí prováděných specialisty v oboru dermatovenerologie umožňuje jednotlivým
poskytovatelům kombinovat poskytování zdravotních služeb hrazených z prostředků veřejného
zdravotního pojištění a služeb hrazených klientem/pacientem. Vzhledem k dlouholetému
podhodnocení výše úhrad za zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění, kdy v roce
2016 mělo 60% poskytovatelů PUROo pod 500 Kč (průměrná úhrada na unikátní rodné číslo), přestává
být péče o pacienty s onemocněními, jejichž léčba je hrazená ze zdravotního pojištění, pro
poskytovatele ekonomicky udržitelná. Důsledkem je, že na jedné straně logicky narůstá počet
zdravotnických zařízení poskytujících přímo placené kosmetické výkony, zatímco na straně druhé
začíná být v některých regionech dermatologická péče hrazená ze zdravotního pojištění nedostupná.
S cílem zvrátit tento trend a zajistit, aby dermatovenerologie byla atraktivním a dynamickým oborem,
do kterého budou nově přicházet absolventi lékařských fakult, si SAD pro období 2019 – 2022 stanovil
vizi:

„Dermatologie je silným a prosperujícím oborem, SAD je respektovaným
partnerem, ambulantní lékaři v odbornosti jsou ekonomicky zabezpečeni
a motivováni participovat na rozvoji oboru“.

Naplnění vize je postaveno na třech hlavních pilířích:

Inventura a
náprava
nedostatků
v úhradách
pojišťoven
poskytovatelům
zdravotních služeb

Vytvoření strategie
a koncepce
směřování oboru a
jejich
implementace,
včetně valorizace
stávajících výkonů a
vytvoření nových

Budování pozice
SAD, jako silného
partnera nejen pro
poskytovatele
zdravotních služeb

V rámci realizace jednotlivých kroků SAD předpokládá úzkou spolupráci s ČDS ČLS JEP za účelem
posilování oboru dermatovenerologie jako celku.
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2.1

1.PILÍŘ: INVENTURA A NÁPRAVA NEDOSTATKŮ V ÚHRADÁCH POJIŠŤOVEN
POSKYTOVATELŮM ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

Systémové změny v úhradách zdravotních služeb lze ve stávajícím legislativním prostředí, kdy je úhrada
na daný rok stanovena Úhradovou vyhláškou, provést v rámci institutu tzv. Dohodovacího řízení. SAD
je tradičním účastníkem a poté, co začal v roce 2019 hrát skutečně roli aktivního člena, se podařilo pro
rok 2020 dosáhnout následujících úspěchů:
•
•

Zohlednění změn v bodových hodnotách výkonů v roce 2016 do PUROo pro dermatology
Zohlednění struktury a rozsahu poskytované péče při stanovení PUROo pro nové
poskytovatele

Vedle toho považujeme za důležité znovu připomenout, že pro segment ambulantních specialistů bylo
pro rok 2020 vyjednáno:
•
•

Navýšení PUROo pro rok 2020 až o 15%
Nastavení korunové hodnoty bodu až 1,17 Kč při splnění všech bonifikačních kritérií

Aby však bylo možné prosadit systémové změny pro další roky, jako je například garance minimální
hodnoty za bod ve výši 1 Kč, standardní promítnutí změn v bodových hodnotách do úhrad nebo úpravu
úhrad při změně struktury rozsahu péče, je třeba s dostatečným předstihem připravit návrhy změn
spolu s potřebnými podklady (odborné i ekonomické) a zajistit maximální možnou podporu ze strany
poskytovatelů zdravotních služeb v podobě plných mocí, na podkladě kterých bude mít SAD mandát
k jednání.
Hlavní činnosti pro období 07/2019 – 06/2020 jsou:
1.1

Projednání zohlednění změn v bodových hodnotách výkonů z roku 2016 v roce
2019 se zdravotními pojišťovnami

1.2

Analýza nákladovosti péče v dermatovenerologii (skladba podle diagnóz,
výkonů, variabilita PUROo, objem vykázané a reálně hrazené péče atd.).

1.3

Formulace požadavků pro Dohodovací řízení pro rok 2021

1.4

Simulace dopadů promítnutí požadavků pro Dohodovací řízení pro rok 2021 do
rozpočtu veřejného zdravotního pojištění

1.5

Příprava podkladů pro Dohodovací řízení pro rok 2021 a aktivní účast ve všech
jeho fázích
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2.2

2.PILÍŘ: VYTVOŘENÍ STRATEGIE A KONCEPCE SMĚŘOVÁNÍ OBORU A JEJICH
IMPLEMENTACE, VČETNĚ VALORIZACE STÁVAJÍCÍCH VÝKONŮ A VYTVOŘENÍ NOVÝCH

Ze strategického pohledu je prioritou SAD zaměřit se, v těsné spolupráci s ČDS ČLS JEP, v období 2019
– 2022 na tři hlavní oblasti:
•
•
•

Valorizaci výkonů, jejichž bodové hodnoty neodpovídají realitě, případně na vytvoření a
zavedení výkonů nových
Vytvoření strategie komplexní péče o pacienty s chronickými onemocněními, jako je
psoriáza, atopická dermatitida, bércové vředy, diabetická noha, lymfologická péče
Vytvoření a implementace preventivních a screeningových programů

Hlavní činnosti pro období 07/2019 – 06/2020 jsou:

2.1

Analýzy struktury a bodových hodnot stávajících výkonů s cílem identifikovat
ty, kde současné znění registračního listu neodpovídá skutečnosti, a které je
zapotřebí upravit a identifikovat potřeby pro vytvoření výkonů nových

2.2

Příprava kompletní dokumentace pro změny v bodových hodnotách stávajících
výkonů a vytvoření výkonů nových (registrační listy, analýzy dopadu do rozpočtu
atd.)

2.3

Přípravu podkladů pro jednání se zdravotními pojišťovnami a Ministerstvem
zdravotnictví o promítnutí změn ve struktuře a rozsahu poskytovaných
zdravotních služeb, v bodových hodnotách výkonů a nových výkonů do úhrad
poskytovatelům zdravotních služeb

2.4

Příprava strategie pro komplexní péči o pacienty s chronickými onemocněními
(např. psoriáza, atopická dermatitida, bércové vředy, diabetická noha,
lymfologická péče atd.)
a posílení role a pravomocí ambulantních
dermatovenerologů (např. uvolnění biologické léčby mimo centra)

2.5

Příprava návrhů na vytvoření a zavedení preventivních a screeningových
programů do praxe včetně způsobu financování
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2.3

3.PILÍŘ: BUDOVÁNÍ POZICE SAD, JAKO SILNÉHO PARTNERA NEJEN PRO POSKYTOVATELE
ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

Cílem SAD je budovat pozici a jméno silného, atraktivního a respektovaného partnera nejen pro
dermatovenerology. Pro naplnění tohoto cíle i úspěšnou realizaci činností v rámci PILÍŘE (1) a (2) je
zásadní, kromě zajištění samotného provozu a fungování SAD, aktivně a s dostatečným zásahem
informovat o činnosti a úspěších stávající členy, dermatovenerology, kteří zatím členy SAD nejsou,
odbornou i laickou veřejnost a další potenciální partnery, jako jsou zdravotní pojišťovny, Ministerstvo
zdravotnictví nebo komerční subjekty podnikající v oblasti zdravotnictví.
Hlavní činnosti pro období 2019 - 2022 jsou:
3.1

Vedení členské základny a propagace SAD směrem k jejímu rozšíření

3.2

Zajištění Sjezdu SAD v souladu se stanovami

3.3

3.4
3.5

Kontinuální vzdělávání formou seminářů, workshopů, on-line webinářů atd. na
témata související s provozem zdravotnického zařízení (úhradová vyhláška,
změny legislativy atd.) i na odborná medicínská témata
Provoz www.sadcr.cz a vkládání aktuálních informací
Zajištění informovanosti členské základny o aktuálních problémech v oblasti
zdravotnictví

3.6

Administrativní činnost potřebná k zajištění provozu a fungování SAD

3.7

Public relations
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