V Praze 31. 10. 2019

Vážený pane prezidente,
s ohledem na Vaše dezinformační e-maily ze září a října 2019 a na články uveřejněné v Tempus
Medicorum 10/2019 zejména ohledně průběhu dohodovacího řízení a úhrad zdravotních služeb, Vás
jménem Sdružení ambulantních dermatologů v ČR (SAD) důrazně žádáme, abyste ukončil šíření
nepravdivých, nepodložených a poplašných zpráv. Pokud je Vašim cílem poštvat proti sobě lékaře
z jednotlivých segmentů, čiňte tak jako soukromá osoba, nikoli však jako prezident ČLK a za peníze
členů komory.
Dohodovací řízení pro rok 2020 skončilo díky příkladné spolupráci zástupců sdružení poskytovatelů a
konstruktivní diskusi (vyjma ČLK) a argumentaci s plátci historickým úspěchem a pro Vaši informaci
přikládáme výčet hlavních výsledků:
1) Navýšení PUROo pro rok 2020 o maximálně 15% (5% fixní koeficient + (4% +4%+2%) za
bonifikační kritéria).
2) Korunovou hodnotou bodu maximálně 1,17 Kč (1,07 Kč + (0,04 Kč + 0,04 Kč + 0,02 Kč) za
bonifikační kritéria).
3) Doplnění klíčového textu do stávajícího ustanovení odst. 4 vyhlášky, díky kterému se dále
novým poskytovatelům nebude PUROo stanovovat podle republikového průměru: „U
poskytovatele, který v referenčním období nebo jeho části neexistoval, neměl uzavřenou
smlouvu se zdravotní pojišťovnou, neposkytoval péči v dané odbornosti, použije zdravotní
pojišťovna pro účely výpočtu průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce hodnoty za
referenční období srovnatelných poskytovatelů v dané odbornosti se zohledněním struktury a
rozsahu poskytované péče.“
4) Zohlednění změn v bodových hodnotách výkonů v PUROo pro dermatology a ORL. V roce
2016 byla provedena změna nositele výkonu z L1 a L2 na L3, tedy došlo k navýšení bodových
hodnot níže zmíněných výkonů, nicméně tato skutečnost se doposud díky zastropování PUROo
nepromítla do navýšení úhrad. Až nyní bude toto navýšení plně uplatněno.
Zásadně nesouhlasíme s Vašim tvrzením, že nebyly dostatečně využity rezervy pojišťoven pro navýšení
úhrad. Jako přímý a aktivní účastník jednání o úhradách zdravotních služeb jsme přesvědčeni, že pro
roky 2018, 2019 a 2020 byly rezervy pojišťoven využity efektivně a dostatečně, neboť vyčerpání nebo
kritické snížení rezerv může sice jednorázově navýšit úhrady, nicméně zásadně ohrožuje stabilitu a
udržitelnost financování do budoucna. V tomto se liší přístup Váš a SAD, neboť SAD nesleduje
populistické a krátkodobé cíle, ale dlouhodobou prosperitu ambulantních dermatovenerologů tak, aby
mohli zajišťovat kvalitu a dostupnost zdravotní péče a dostali za to náležitě zaplaceno nejen jeden rok,
ale trvale.
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Výbor SAD, který hájí zájmy ambulantních dermatovenerologů, vystupuje aktivně v Dohodovacím
řízení, v jednáních s pojišťovnami a v neposlední řadě pak i v rámci příprav a projednávání legislativních
změn, se proto zásadně ohrazuje proti Vašim nařčením, která vytváří dojem, že jednáme v rozporu se
zájmy poskytovatelů, které na podkladě plné moci zastupujeme. Vaše účelová a důkazy nepodložená
prohlášení znevažují výsledky naší práce a jen vytváří mezi lékaři neopodstatněné obavy, strach a
podporují vzájemnou nevraživost.
Tento dopis bude rozeslán na vědomí našim členům s doporučením, aby pečlivě vyhodnotili, komu pro
nadcházející období udělí plnou moc k zastupování.

S pozdravem

MUDr. Irena Hejcmanová
Předsedkyně SAD ČR

Sdružení ambulantních dermatologů v ČR, www.sadcr.cz

Ing. Jaroslav Duba
Pověřený jednáním na základě plné moci

