Zápis ze zasedání výboru Sdružení ambulantních dermatovenerologů ČR
Konané dne 3.11.2020 prostřednictví prostředků umožňujících komunikaci na dálku
Jednání bylo zahájeno v 15:00 hod.
Přítomni:
•
•
•

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

Zahájení a schválení programu zasedání:
•

•

Předsedkyně MUDr. Irena Hejcmanová zahájila zasedání Výboru a konstatovala, že jsou
přítomni 4 členové Výboru SAD, jednání je usnášeníschopné a nadpoloviční většina pro
schválení usnesení jsou 3 hlasy.
Navržený program zasedání byl schválen jednomyslně.

Program
1. VZP program Preventivní vyšetření kožních nádorů
Na základě dotazů z terénu výbor SAD diskutoval informaci zveřejněnou prof. Arenbergerem v časopise
Referátový výběr z dermatovenerologie č. 3/2020, ve kterém je uvedeno, že VZP s platností od října
2020 vytvořila dva nové signální výkony 44400 a 44401 za účelem zmapování terénu pro nastavení
bonifikačního programu preventivního vyšetření kožních nádorů.
Výbor SAD s lítostí konstatuje, že o této aktivitě nebyl informován a nemohl tedy přispět k rozšíření
informace mezi členy SAD, ani přispět k diskusi o nastavení programu.
Výbor SAD deklaruje svůj zájem o spolupráci při zavedení programu preventivní vyšetření nádorů u
VZP a jeho rozšíření v ambulantní praxi.

2. Nové výkony pro dermatovenerologii
Ing. Duba informoval o závěrech ze schůzky s MUDr. Plškovou ohledně možností navýšení bodové
hodnoty klinických výkonů a zavedení nových výkonů v dermatovenerologii.

3. Odměna členů výboru SAD za práci pro SAD
Výbor SAD diskutoval princip odměňování členů výboru za jejich práci pro SAD a výši odměn
Vzhledem k tomu, že po posledním sjezdu SAD v dubnu 2019 byla nejistá pozitivní bilance rozpočtu
SAD, přistoupil výbor až nyní ke stanovení odměny za vykonanou práci členům výboru. V tuto chvíli se
rozhodl, že zatím odmění jen předsedkyni Irenu Hejcmanovou a to fixní částkou 2000,-Kč za každý
odpracovaný měsíc, počínaje dubnem 2019 do dalšího sjezdu nebo do případné změny principu
odměňování členů výboru. Je plánováno, že bude stanovena fixní částka v Kč za hodinu jako náhrada
ztráty času, ta bude evidována v řádně vedeném výkazu práce a bude schvalována výborem. Za období

od dubna 2019 do října 2020 včetně bude tedy předsedkyni SAD vyplacena Celková výše náhrady
38 000 Kč (19 měs. * 2 000 Kč).

Výbor SAD schvaluje:
•

Výplatu náhrady za ztrátu volného času MUDr. Ireně Hejcmanové, předsedkyni SAD, ve výši
38 000 Kč.
Hlasování: Proti – 0; Zdržel se – 0; Schváleno jednohlasně.

Výbor SAD bere na vědomí:
•

Zprávu o jednání Ing. Duby s MUDr. Plškovou

Výbor SAD ukládá:
OAKS
•
•
•
•
•

Připravit dopis prof. Arenbergerovi s dotazem na podrobnosti programu VZP uvedeného
v časopise Referátový výběr z dermatovenerologie
Pokračovat v přípravě změn ve výkonech, které zajistí navýšení úhrad v dermatovenerologii
Zjistit cenové nabídky konferenčních prostor pro konání Sjezdu SAD v Praze v termínu 16.17.4.2021
Oslovit sponzory ohledně podpory v roce 2021
Ověřit zájem spol. GALENODERM na podpoře webináře plánovaného na 12.11.2020.

Jednání bylo ukončeno v 16:00 hod.

Zapsal: Jakub Weber
Doplnil: Jaroslav Duba

Ověřil: MUDr. Irena Hejcmanová

