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Vážený pane doktore, 
  
Z pověření výboru Sdružení ambulantních dermatovenerologů v ČR z.s. (dále SAD) na základě plné 
moci, bylo vypracováno toto stanovisko s faktickou argumentací k jednotlivým bodům uvedeným 
v dopise SAS ze dne 26. 4. 2020, adresovaném předsedkyni SAD, MUDr. Ireně Hejcmanové.  

1. NÁMITKA: 

 
Ve „Skupině poskytovatelů mimoústavní ambulantní specialisované péče, vysokoškolsky vzdělaných 
pracovníků ve zdravotnictví (zejména klinických psychologů a klinických logopedů) a ortoptistů“ jste 
uveden jako zástupce skupiny, a proto jsme na Vás opakovaně směrovali výzvy k vytvoření priorit a 
požadavků pro jednání v rámci Dohodovacího řízení pro rok 2021 pro celý segment ambulantních 
specialistů. Po zavedení nouzového stavu, kdy došlo ke shodě uvnitř segmentu AS, že nejprve budou 
projednána stabilizační opatření pro rok 2020, jsme Vás opět vyzvali ke stanovení priorit a návrhů, 
tentokrát pro stabilizační opatření a následně ohledně vytvoření pracovní skupiny pro jednání s 
pojišťovnami. 30. 3. a znovu 14. 4. jsme Vám zaslali společné návrhy za SAD, SAI a SPGE jak ke 
stabilizačním opatřením pro rok 2020, tak k úhradám roku 2021, ovšem kromě nařčení ze spamování 
jsme se do dnešního dne konsenzuálních návrhů za celý segment AS nedočkali.  

Návrh SAS pro řešení roku 2020 jsme dostali až 14. 4. a pro rok 2021 jsme od Vás 16. 4. dostali jen 
následující vyjádření: 
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Bohužel ani v den konání prvního jednání s pojišťovnami dne 16. 4. nebylo jasné, jaký je základní scénář 
segmentu AS pro vyjednávání, nemluvě o scénářích alternativních. Toto své tvrzení dokládáme i 
vývojem návrhů SAS v čase, kdy SAS postupem času plně převzal návrh ČLK:  

SAS (14. 4. 2020) 

 
SAS (16. 4. 2020)   

 
SAS (26. 4. 2020) 

 
A pro srovnání zmiňovaný návrh ČLK (14. 4. 2020):  
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Na jednání samotném jste pak Vy, jako mluvčí segmentu AS, žádné konkrétní návrhy nepředstavil a 
přenechal jste jejich prezentaci na MUDr. Kubkovi, Ing. Dubovi a PharmDr. Krejstovi. Vzhledem 
k absenci interní dohody segmentu AS před jednáním tak logicky k žádné dohodě s plátci nemohlo dojít 
a jeden termín ze čtyř, které máme k dispozici, tak byl promrhán. Nyní nás čeká druhé jednání a situace 
se opět opakuje. Opět chybí dohoda nad jednotlivými body i strategií jednání a dle zkušenosti nás tedy 
opět čeká neřízená diskuse, která nemá jasně definovaný cíl. 

S ohledem na uvedené si plně stojíme za hodnocením průběhu jednání 16. 4. 2020. 

2. NÁMITKA: 

 
Plně s Vámi souhlasíme a ani my nechceme, aby si naše návrhy přivlastňoval někdo jiný jen díky tomu, 
že nás vyřadí z jednání s pojišťovnami, díky svým „nadstandardním“ vtahům. Jako příklad uvádím 
zkušenost z loňského roku ohledně požadavku na nepodkročitelnou hodnotu bodu 1 Kč, což byl 
základní požadavek a priorita za celý segment. Bohužel v průběhu Dohodovacího řízení byl tento bod 
stažen a následně ho individuálně, po skončení DŘ, „dojednal“ SAS samostatně. Naší prioritou je 
rozhodně spolupracovat a pracovat společně ve prospěch ambulantních specialistů. Z jednání SAS si 
ale nejsme jisti, že je o toto seriózní zájem i na Vaší straně.  

Velice nás mrzí agresivní a nepřátelská rétorika SAS, kdy se snažíte diskeritovat menší uskupení 
poskytovatelů (viz. citace z informací na webu SAS z 26. 4. 2020): 

 
Vaše výzva k neposkytování dat je pak zcela zjevným projevem snahy SAS činnost SAD a 
spolupracujících partnerů paralyzovat a nepřipouštět jiné názory a postupy. V příloze zasíláme pro 
Vaši informaci první mail poslaný lékařům 20. 3. 2020, kde jsme poprvé vyzvali poskytovatele 
zdravotních služeb k poskytnutí dat, která slouží jako podklad pro jednání s pojišťovnami a věříme, že 
Vám pomůže náš zcela čistý záměr pochopit. Očekávali jsme, že SAS naši snahu o přípravu vlastních 
podkladů a analýz pro jednání s pojišťovnami podpoří, ale opak je bohužel pravdou.  

Vážený pane doktore, pro všechny zúčastněné by bylo určitě velmi příjemné, pokud by se jednání vedla 
s konkrétními konsenzuálními požadavky a v atmosféře spolupráce. Navrhujeme proto, abychom 
postupovali v souladu s jednacím řádem bodem 2b Článku 3 a řádně zvolili koordinátora a shodli se na 
seznamu priorit pro jednání o úhradách roku 2020 i 2021.  

Pevně věříme, že ani na straně SAS ani SAD nic nebrání změně ve stylu dosavadní komunikace a byli 
bychom rádi, pokud by to podařilo. 

 

S pozdravem 

 

Ing. Jaroslav Duba 
Pověřený zastupováním na 

základě plné moci 
OAKS Consulting s.r.o. 
jaroslav.duba@oaks.cz 

+420 606 613 224 

MUDr. Irena Hejcmanová 
Předsedkyně SAD 
info@sadcr.com 

+420 773 196 691 

 

 

 

Nepovažujeme ale za korektní, pokud následně výsledky naší práce prezentuje někdo jiný způsobem, 
který může budit dojem, že vše zařídil on. 


