Tábor, 7. října 2020
Vážení členové SAD, milé kolegyně a kolegové,
jak jste již byli informováni minulý týden, Sjezd SAD musel být, bohužel, opět z důvodu vládních
nařízení zrušen. Zpočátku Výbor zvažoval místo prezenčního sjezdu zorganizovat on-line
variantu, nakonec jsme ale od této formy konání Sjezdu upustili a to z následujícího důvodu.
Sjezd SAD není klasická vzdělávací akce, ale zasedání nejvyššího orgánu našeho spolku, kde
doprovodný odborný program má "jen" zvýšit atraktivitu a efektivitu účasti. Vzhledem k tomu,
že on-line semináře a kongresy mají poměrně nízkou sledovanost v reálném čase, a vzhledem
k tomu, že možnost vzájemné interakce s posluchači je při nich velmi malá, nesplnila by online varianta Sjezdu vůbec svůj účel a poslání.
Sjezd tedy překládáme na jaro a držme si palce, aby to napotřetí již vyšlo, protože bychom Vás
rádi osobně informovali o dosavadních aktivitách Výboru a diskutovali s Vámi další směřování.
Navíc bude potřeba již velmi naléhavě schválit nové stanovy, což nechceme dělat per rollam,
aby byla umožněna případná diskuse k jejich znění. Jsme si vědomi, že zasedání nejvyššího
orgánu spolku (tedy Sjezd SAD) by se mělo dle zákona konat nejméně 1x ročně. V tuto chvíli
nás (i dle vyjádření právníků) omlouvá epidemiologická situace, ale pokud by někdo z Vás na
konání Sjezdu trval, pak máte možnost dát podnět ke konání Sjezdu mimořádného.
Na základě podnětů od členů spolku zvážíme zorganizování neformálního setkání zájemců k
prodiskutování nejpalčivějších otázek fungování našich praxí – samozřejmě až to
epidemiologická situace umožní. Budeme rádi, když se s námi podělíte o to, které provozní
otázky Vás nyní nejvíce zajímají.
Připomínám, že na webu SAD (www.sadcr.com) je v záložce Aktuality záznam z webináře
týkajícího se Úhradové a Kompenzační vyhlášky. Poslechnout si ho mohou ti, co zaplatili
členský příspěvek SAD pro tento rok a požádali si o povolení přístupu k uzamčené části webu.
Za Výbor SAD Vám všem přeji pevné zdraví a veselou mysl.

Irena Hejcmanová
předsedkyně SAD
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Zpráva o činnosti:
Rok 2019
•

•

•

•

•

duben
o Výbor zvolena na Sjezdu SAD dne 12. dubna 2019
o komunikace s firmou OAKS ohledně uzavření rámcové smlouvy – po hlasování ve
Výboru podepsána
o podepsána plná moc firmě OAKS pro zastupování SAD v Dohodovacím řízení pro rok
2020
květen
o výborem odsouhlaseno, že finance bude zatím z praktických důvodů spravovat dr.
Žampachová a dosavadní účetní v Pardubicích
o probíhající Dohodovací řízení s prosazením některých důležitých bodů
červen
o pozastavení činnosti dr. Knotové a Šebkové ve Výboru na jejich žádost (z rodinných
důvodů)
o rozeslání informativního mailu členům SAD ohledně vize a žádosti o udělení plných
mocí
o propagace SAD na kongresu v Olomouci, oslovení případných kandidátů do Výboru
ČDS
o začátek organizace sjezdu pro rok 2020- výběr lokace na základě zpracování cenové
nabídky
o firma OAKS přebírá dle smlouvy správu členské evidence
o prostřednictvím firmy OAKS osloveny 4 firmy pro vytvoření nového webu a jeho správu
– výběrové řízení
o sepsání dokumentu "SAD 2019-2022" k oslovení potenciálních finančních partnerů
sdružení
červenec
o vytvoření kandidátky pro volby do výboru ČDS: doc. Ettler, dr. Stejskalová, dr.
Čepelová, dr. Jančová, rozeslání členům SAD s žádostí o podporu ve volbách
o schůzka členů výboru SAD s prof. Arenbergerem 18.7. – viz zápis ze schůzky sepsaný
Mgr. Weberem uveřejněný na webu SAD
o práce na přípravě sjezdu SAD
o kontaktování potenciálních sponzorů
září
o schůzky se sponzory – celkem asi 15- členové výboru a OAKS
o tvorba nového webu- vzhledem k nepřiměřeně vysoké cenové nabídce komerčních
subjektů (nabídky ve výši 100.000- 150.000,-) web vytvořil MUDr. Jan Hejcman za
odměnu ve výši 15.000, - schválenou Výborem
o reakce na návrh novely zákona č. 48/1997 Sb o veřejném zdravotním pojištění –
vypracoval OAKS
o zřízení přístupů k elektronickému bankovnictví – Hejcmanová, následně v lednu po
zvolení pokladníkem i Janíčková
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•

•

•

říjen
o
o

spuštění nového webu
rozeslání informačního dopisu všem dermatologům s výzvou k podepsání plné moci
pro SAD prostřednictvím firmy LEO (žádali jsem i prof. Arenbergera o rozeslání přes
kontakty ČLS.JEP, ale bohužel nám nebylo vyhověno s odvoláním na GDPR)
o revize registračních listů výkonů
o příprava programu sjezdu
o domluvení nové účetní firmy, Ing. Kopová z Pardubic, která účetnictví pro SAD
doposud zpracovávala, již chtěla skončit
listopad
o organizace sjezdu – program, technické záležitosti
o příprava revize výkonů
o OAKS – schůzky se sponzory
prosinec
o organizace sjezdu

Rok 2020
•
•

•
•
•

•

leden
o schůzka výboru 21.1.- nové kódy, revize stávajících, strategie pro Dohodovací řízení,
finance, nové stanovy, zrušení čestného členství, pokladníkem zvolena dr. Janíčková
únor
o komunikace vůči členům a s pojišťovnami ohledně úhradových dodatků
o schůzky s OAKS: pilíře navyšování úhrad v dermatologii – nové výkony, navýšení časové
dotace výkonům stávajícím a bonifikační kritéria (programy VZP plus)
o komunikace s prof. Arenbergerem a doladění společného postupu ve výše uvedeném
o propočet rentability plátcovství DPH – zatím SAD plátcem nebude – bylo by to finančně
spíše nevýhodné
o doladění stanov, rozeslání
březen
o koronavirus – přesunutí sjezdu, aktivita www.informacepropraxi.cz
duben
o příprava Dohodovacího řízení (DŘ)
květen, červen
o probíhající DŘ – účast Duba, Hejcmanová
o práce na přesunutí termínu sjezdu a úpravě programu
o příprava bonifikačních programů Ekzém + a Lupénka +
srpen
o 25.8. schůzka se zástupci SZP (OAKS, Hejcmanová, Zelenková) - projednání 3
základních bodů:
▪ kritéria pro biologická centra
▪ nové kódy – dermatoskopie, preventivní vyšetření znamének, vícečetná
diagnóza
▪ bonifikační programy
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