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V Táboře 28. 4. 2020 
 
 

Vážený pane doktore,  

 

v reakci na Váš dopis ze dne 26. 4. 2020 bych Vám ráda sdělila následující. 

Jednání Dohodovacího řízení 16. 4. 2020 jsem se účastnila, což si můžete ověřit u organizátora 
zasedání. Do diskuze jsem nevstupovala, protože jednáním za naše sdružení je pověřen ing. Duba. 
Stejně tak sleduji průběžnou mailovou komunikaci mezi jednotlivými účastníky řízení a postup v rámci 
našeho sdružení konzultuje ing. Duba jak se mnou, tak s Výborem SAD. Tvrzení uvedené ve Vámi 
zmiňovaném dopise ,,lnformace z Dohodovacího řízení o úhradách pro rok 2021" ze dne 17. 4. 2020, 
které označujete za kontroverzní, považuji já, stejně jako ostatní členové Výboru SAD, za pravdivé a 
nijak nezkreslující skutečnost. Podrobněji to dokládáme v přiloženém dokumentu.  

Jako dlouholetá členka SAD jsem si vědomá dosavadní spolupráce SAS a SAD. Jako příklad bych uvedla 
loňské Dohodovací řízení, kdy se potkala naše iniciativa při vyjednávání o promítnutí změny v bodových 
hodnotách výkonů díky změně nositele výkonu na L3 do úhrad pro naši odbornost 404, kterou předložil 
náš vyjednavač Ing. Duba, s identickou iniciativou SAS pro ORL a společnými silami se podařilo 
dosáhnout úspěchu. Přiznávám, že jiných konkrétních výhod získaných výhradně pro dermatology díky 
činnosti SAS si vědoma nejsem. Naprosto ale neupírám SAS jeho zásluhu o zlepšující se postavení celé 
skupiny ambulantních specialistů na poli zdravotnictví. 

Sdružení ambulantních dermatologů se nyní snaží o zlepšení finančního ohodnocení svého oboru ne 
jen v rámci DŘ, kde věříme, že naše požadavky budou více méně korespondovat s požadavky ostatních 
ambulantních specialistů, ale i prosazením nových kódů a screeningových programů. V tomto smyslu 
se nechceme spoléhat na SAS, protože rozsah těchto činností je natolik velký, že není v silách SAS do 
této míry za jednotlivé obory bojovat. To byl důvod rozhodnutí posledního Sjezdu SAD o spolupráci 
s externí firmou. Určitě nás nevedla snaha o soupeření se SAS, k tomu určitě nemáme nejmenší důvod. 

Je mrzuté, že když se některá uskupení ohradí vůči Vašemu postupu, a jsme přesvědčeni, že oprávněně, 
tak to vyvolá takovouto Vaši reakci místo toho, abychom se sešli u společného stolu a domluvili, pokud 
možno jednotný postup s větší šancí na úspěch při jednáních se ZP. Zastáváme názor, že i Dohodovací 
řízení o úhradách zdravotní péče připouští demokratickou diskuzi, i když se jí účastní uskupení s různým 
poměrem sil. 

S pozdravem a přáním vzájemné konstruktivní spolupráce 

 

MUDr. Irena Hejcmanová 
Předsedkyně SAD 
info@sadcr.com 

+420 773 196 691 
 


