Zápis ze zasedání výboru Sdružení ambulantních dermatovenerologů ČR
Konaného dne 19.1.2021 prostřednictvím prostředků umožňujících komunikaci na dálku
Jednání bylo zahájeno v 17:00 hod.
Přítomni:




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

Zahájení a schválení programu zasedání:




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.

Program
1. Priority SAD pro dohodovací řízení o hodnotě bodu pro rok 2022
Ing. Duba informoval o svolání Zahajovacího jednání Dohodovacího řízení pro rok 2022 a představil
návrh priorit SAD ve dvou scénářích:
Ve scénáři 1. „Konzervativním“ bude SAD prosazovat:





zachování navýšené korunové hodnoty bodu se sjednocením přes odbornosti se základní
korunovou hodnotou bodu 1,15 Kč/bod
zrušení regulačních omezení za preskripci, vyžádanou péči a centrové léky
zvýšená korunová hodnota bodu u výkonů distanční péče (na 2 - 3 Kč/bod) u poskytovatelů,
kteří mají ordinační hodiny v rozsahu alespoň 30 hod týdně
ustanovené referenčního roku 2019 pro hodnocený rok 2022

Ve scénáři 2. bude SAD prosazovat:





zrušení PUROo a přechod na výkonovou formu úhrady se základní korunovou hodnotou bodu
1,15 Kč/bod
zrušení regulačních omezení za preskripci, vyžádanou péči a centrové léky
zvýšená korunová hodnota bodu u výkonů distanční péče (na 2 - 3 Kč/bod) u poskytovatelů,
kteří mají ordinační hodiny v rozsahu alespoň 30 hod týdně
ustanovené referenčního roku 2019 pro hodnocený rok 2022

Výbor SAD prodiskutoval navržené možnosti a preferuje scénář č. 2.

2. Zpráva o stavu jednání ohledně programů kvality Q-Lupénka a Q-Ekzém
Ing. Duba informoval výbor SAD o probíhajících jednání se zdravotními pojišťovnami sdruženými do
Svazu zdravotních pojišťoven. K bodu proběhla diskuse ohledně dalšího postupu.

3. Sjezd SAD
Výbor SAD prodiskutoval možnost konání Sjezdu SAD v termínu 16.- 17. dubna 2021 a konstatuje, že
s ohledem na přetrvávající epidemickou situaci a nejistý výhled do budoucích měsíců není možné
zaručit konání Sjezdu. Výbor SAD se shodl na tom, že online konání Sjezdu není variantou z důvodu
nutné interakce se členskou základnou, a proto navrhuje konání Sjezdu odložit na září 2021.

4. Různé
a) Předsedkyně SAD informovala výbor o stavu úhrad členských příspěvků pro rok 2021. Výbor SAD
konstatuje, že aktuální stav více než 60 uhrazených příspěvků je, s ohledem na datum 19. ledna,
uspokojivý.
b) Výbor SAD diskutoval časové možnosti členů výboru pro konání zasedání výboru. Přítomní
členové výboru se shodli, že termín zasedání v úterý podvečer je preferovaný.
c) Výbor SAD diskutoval nutnost interakce se členskou základnou a udržení její informovanosti a
shodl se na tom, že webináře s aktuální tématikou by mohly představovat vhodné řešení.

Výbor SAD schvaluje:



Priority pro Dohodovací řízení pro rok 2022 uvedené ve scénáři č. 2 předložené Ing. Dubou
Hlasování: Proti – 0; Zdržel se – 0; Schváleno jednomyslně.
Přesun plánovaného termínu konání Sjezdu SAD na září 2021
Hlasování: Proti – 0; Zdržel se – 0; Schváleno jednomyslně.

Výbor SAD bere na vědomí:


Zprávu Ing. Duby o jednání ohledně programů kvality se svazovými zdravotními pojišťovnami

Výbor SAD ukládá:
OAKS








Připravit dopis na členy SAD s prioritami, které bude SAD prosazovat v Dohodovacím řízení
Pokračovat v přípravě spuštění programů kvality se svazovými zdravotními pojišťovnami a
usilovat o jejich spuštění v nejbližším termínu
Pokračovat v přípravě změn ve výkonech, které zajistí navýšení úhrad v dermatovenerologii
Zajistit předběžnou rezervaci ve vybraných hotelech na zářijový termín konání Sjezdu
Připravit návrh pozvánky a data konání webinářů na témata
o Programy kvality SAD
o Priority SAD v Dohodovacím řízení
Oslovit sponzory ohledně podpory v roce 2021

Jednání bylo ukončeno v 18:00 hod.

Zapsal: Jakub Weber
Doplnil: Jaroslav Duba

Ověřil: MUDr. Irena Hejcmanová

