Zápis ze zasedání výboru Sdružení ambulantních dermatovenerologů ČR
Konané dne 9.10.2020 prostřednictví prostředků umožňující komunikaci na dálku
Jednání bylo zahájeno v 7:30 hod.
Přítomni:
•
•

SAD: MUDr. Irena Hejcmanová, MUDr. Monika Hnojnová, MUDr. Ivana Stejskalová,
MUDr. Darina Zelenková, MUDr. Anna Raková, MUDr. Markéta Janíčková, doc. Karel Ettler
OAKS: Jaroslav Duba, Jakub Weber

Zahájení a schválení programu zasedání:
•

•

Předsedkyně MUDr. Irena Hejcmanová zahájila zasedání Výboru a konstatovala, že je přítomno
7 členů Výboru SAD, jednání je usnášeníschopné a nadpoloviční většina pro schválení usnesení
jsou 4 hlasy.
Navržený program zasedání byl schválen jednomyslně.

Program
1. Spolupráce SAD-OAKS
Ing. Duba představil výsledky spolupráce OAKS a SAD za roky 2019 a 2020. Prezentace je přílohou
zápisu.
2. Programy kvality SAD
Ing. Duba seznámil členy výboru SAD se zpětnou vazbou od Svazových pojišťoven ohledně programů
kvality pro dermatovenerology projednaných na jednání SAD-SZP dne 25.8. Z následných jednání se
jeví zájem pojišťoven ZPMV a ČPZP o spuštění v pilotní verzi od 1.1.2021.
V rámci diskuse byla diskutována otázka spolupráce na programech kvality s VZP a prezentována
aktuální neformální dohoda SAD a ČDS, že SAD jedná v současnosti primárně s SZP, ČDS využívá dobré
kontakty na VZP. Cílem je zavedení programů kvality SAD u všech pojišťoven.
3. Nový výkon vyšetření ručním dermatoskopem
Ing. Duba seznámil členy výboru SAD s navrženým výkonem vyšetření ručním dermatoskopem, který
byl představen SZP na jednání dne 25. 8. 2020.
Doc. Ettler informoval o jednání prof. Arebnergera s VZP a dohodě nad signálním výkonem ručního
dermatoskopu, který by se měl od října vykazovat (zatím bez úhrady) pro to, aby VZP připravila
analýzu nákladovosti. VZP je připravena na tento výkon alokovat 40 mil. Kč. O dalších podrobnostech
bude doc. Ettler informovat SAD.
4. Centra biologické léčby
Proběhla diskuse ohledně kritérií pro vznik center biologické léčby navržených výborem SAD a
projednaných se SZP. V rámci diskuse informoval doc. Ettler o postoji ČDS, který má snahu nelimitovat
vydání pozitivního stanoviska zájemce o vznik centra. SAD tomuto postoji rozumí, nicméně
rozhodování pojišťoven je v současné době nepřezkoumatelné a nepredikovatelné. Návrh kritérií byl

přípraven jako nástroj pro zvýšení predikovatelnosti výstupu a transparentnosti procesu rozhodování
pojišťoven a bude dále diskutován a cizelován při jednání s jednotlivými pojišťovnami.
5. Rozpočet SAD
OAKS představil aktuální stav a plnění rozpočtu s výhledem do konce roku. V rámci diskuse bylo
konstatováno, že pro zajištění stávajícího rozsahu činností a aktivit SAD bude nutné zajistit sponzorské
příspěvky v obdobném rozsahu jako pro rok 2020.
6. Sjezd SAD
OAKS představil termínové možnosti konání Sjezdu SAD s ohledem na kalendář ČDS a ČADV.
Předběžná shoda výboru na termínu 16.- 17. 4. 2020. Místo bude upřesněnou podle cenových
nabídek.

Výbor SAD schvaluje:
•

Uhrazení faktury ve výši 16 992 Kč vč. DPH dle podkladů k fakturaci zaslaných OAKS dne
29.9.2020
Hlasování: Proti – 0; zdržel se – 0; Schváleno jednomyslně.

Výbor SAD bere na vědomí:
•
•

Prezentovanou zprávu o spolupráci SAD-OAKS
Zprávu o stavu rozpočtu SAD

Výbor SAD ukládá:
OAKS
•
•

Zjistit dostupnost konferenčních prostor v CCH Olomouc v termínu 16.-17.4.2021
Oslovit sponzory ohledně podpory v roce 2021

Jednání bylo ukončeno v 9:50 hod.

Přílohy:
1. Prezentace
SAD-VYBOR_2020-1009_V01.pdf

Zapsal: Jakub Weber
Doplnil: Jaroslav Duba
Ověřil: MUDr. Irena Hejcmanová

