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Věc: Dotaz na důvody postupu SAD

V Praze 26.4.2020
Yážená panídoktorko,

oslovuji

Yás zpověření Radou Sdruženíambulantních specialistů Čn(SAS)

předsedkyni Sdružen í am

bu lantn

jako

ích dermatovenerologů (SAD).

V minulých týdnech jsme registrovali Vámi podepsané dopisy, které považujeme za
přinejmenším obsahově nepřesné, prezentující výsledky práce např. SAS bez toho, že by

čtenáři na tento fakt byli upozorněni,

Důvodem, proč se

na Vás obracíme nyní, je zejména Váš dopis

z Dohodovacího řízení o úhradách pro rok 2021" ze 17.4,2Q2O,

,,lnformace

V něm tvrdíte - cituji:
,,Dosavadní způsob vedení jednání je velmi slabý, nemá jasný scénář ani strategii a v
podstatě MUDr. Jojko namísto toho, aby formuloval vlastní požadavky, vyčkává, s
čímpojišťovny příjdou ;'
Nezaznamenal jsem ani já, ani dalšíčlenovéSASu, že byste se sama jednání dne
16.4.2020 aktivně účastnila.Prosíme tedy o informaci, z jahých faktů jste vyšla při formulaci
tohoto podle našeho názoru nepravdivého závěru.
Zároveň bychom rádi znali důvody, jež Vás vedou ke krokům, které naše členská základna
začínávnímat jako vyloženě nepřátelské.
Jistě víte, že spolupráce mezi SAS a SAD měla vždy mnoho pozitivních prvků, že byla na
zcela korektní úrovni. Jistě jste informovaná o rozsahu aktivit, které SAS věnoval
v posledních letech specifickým problémům dermatologů.
Jako příklad lze použítprosazení výše úhnad mnoha Vašich uýkonů v rámci změny
kategorie nositele výkonů na úroveň L3, což trvalo několik let.

Vyjednavači SAS byli na všech těch několika desítkách jednání na toto téma, jak lze
snadno doložit ze zápisů a korespondence, v naprosté většině sami, bez účastizástupce
jiného sdružení.

Nevadilo nám to, protože i v SASu máme dermatology. Nepovažujeme ale za korektní,
pokud následně výsledky našípráce prezentuje někdo jiný způsobem, ktený můžebudit
dojem, že vše zařídil on. Zároveň by nám bylo velmi líto, aby na základě jakýchkoli dle
našeho názoru zccla zbytečných sporů docházelo nějak systematicky ke znevažovánínaší
práce, čehožlogickým důsledkem by jistě bylo i oslabování postavení samotné

dermatologie.

Předem velice děkujerhe za Vaši

za Radu sAs
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