Zápis ze zasedání Výboru Sdružení ambulantních dermatovenerologů ČR
Konaného dne 21.1.2020 v Praze

Jednání bylo zahájeno v 12:00 hod.
Přítomni:




SAD: MUDr. Irena Hejcmanová, MUDr. Hnojnová Monika, MUDr. Markéta Janíčková,
MUDr. Anna Raková, MUDr. Ivana Stejskalová, MUDr. Darina Zelenková
OAKS: Jaroslav Duba, Jakub Weber
Host: MUDr. Alena Bendáková, členka revizní komise SAD

Zahájení a schválení programu:
Předsedkyně MUDr. Irena Hejcmanová zahájila zasedání Výboru a konstatovala, že je přítomno 6
členů Výboru SAD, jednání je usnášeníschopné a nadpoloviční většina pro schválení usnesení jsou 4
hlasy.
Navržený program zasedání byl schválen jednomyslně.
1. Zpráva o činnosti koordinačního výboru
Předsedou byla přednesena zpráva o činnosti Koordinačního výboru od posledního sjezdu. Zpráva
byla vzata na vědomí.
2. Spolupráce SAD-OAKS
OAKS představil výsledky spolupráce, plnění úkolů svěřených Výborem SAD a priority do dalšího
období. Zpráva byla vzata výborem na vědomí a je přílohou zápisu.
3. Sjezd
 Výbor SAD vzal na vědomí zprávu o přípravách Sjezdu SAD. Přihlašování bylo spuštěno
12.1.2020. Členové se mohou průběžně přihlašovat na webu SAD. Pozvánky byly rozeslány.
 Výbor schválil předběžný rozpočet Sjezdu SAD, kalkulovaný zisk a partnery Sjezdu.
 Na Sjezdu proběhne úprava Stanov. OAKS připravený vzor stanov bude upraven dle potřeb
SAD a předložen ke schválení Sjezdu.
4. Návrhy nových a valorizace stávajících výkonů
Výbor projednával dvě základní varianty navýšení úhrad za poskytované zdravotní služby
v odbornosti 404:
VARIANTA 1: valorizace výkonů vyšetření (44021, 44022, 44023, 44004, 44005 a 44006)
VARIANTA 2: vytvoření nových výkonů zaměřených na specifické skupiny pacientů, vyžadujících
větší časovou dotaci díky charakteru a/nebo komplexnosti jejich onemocnění
Po diskusi výbor odsouhlasil pro realizaci variantu 2 a navrhl vytvoření následujících čtyř nových
výkonů. Přípravou registračních listů byl pověřen OAKS.
1)
2)
3)
4)

Preventivní vyšetření kůže
Ošetření pacienta s více diagnózami
Vyšetření pomocí ručního dermatoskopu
Vyšetření pacienta na systémové terapii

Výbor bere na vědomí:





Záměr, rozsah a datovou strukturu žádosti o poskytnutí dat z Národního registru hrazených
zdravotních služeb (NZIS) pro odbornost 404 připravenou OAKS a pověřuje MUDr. Irenu
Hejcmanovou odeslání žádosti na ÚZIS.
zprávu OAKS s výsledky spolupráce, plnění úkolů svěřených Výborem SAD a priority do
dalšího období.
zprávu o převodu účetnictví do spol. FACTA od 1.2.2020

Výbor SAD schvaluje:






MUDr. Markétu Janíčkovou do funkce pokladníka Spolku
Předběžný rozpočet Sjezdu SAD, kalkulovaný zisk a partnery Sjezdu
Vyúčtování provedených činností OAKS dle nabídky ze dne 14.5.2020 za období od podpisu
smlouvy dle přílohy
Úhradu OAKS za činnosti související s vedením sekretariátu dle přílohy
Úhradu OAKS za činnosti související s Dohodovacím řízením pro rok 2021 dle přílohy

Zasedání bylo ukončeno v 15.30

Zapsal: Jakub Weber
Doplnil: Jaroslav Duba

Ověřil: MUDr. Irena Hejcmanová

