
19. a 20. listopadu 2021 

Kongresové centrum  

Hotel IRIS EDEN Praha 

Srdečně Vás zveme na  

XVII. Sjezd  

Sdružení ambulantních dermatologů v ČR 



Vážené kolegyně a kolegové, členové SAD, 

epidemiologická situace se zatím nijak zásadně nezhoršuje, tak doufáme, že se 
nám konečně podaří zorganizovat prezenční sjezd SAD, na který Vás tímto jmé-
nem celého výboru velmi srdečně zvu. Uskuteční se v termínu 19.-20. listopadu. 
Rozhodli jsme se pro změnu místa konání a po letech se bude sjezd konat v Pra-
ze, konkrétně v hotelu Eden ve Vršovicích. 

Připravili jsme si pro Vás témata týkající se provozu našich praxí i odborná, zací-
lená právě na ambulantní dermatology. 

Kromě toho nás čeká i neopominutelná část organizační, protože jsme jako ofici-
ální registrovaný spolek nuceni dostát určitým legislativním povinnostem. Kromě 
toho bychom s Vámi rádi diskutovali o dalším směřování našeho sdružení, proto-
že již velmi dlouho nemáme zpětnou vazbu členské základny k našim aktivitám. 

Od posledního sjezdu, který se konal v Pardubicích v dubnu 2019 a který byl vo-
lební, uplynou zanedlouho 3 roky, což je právě délka našeho mandátu. Nepova-
žovali jsem za racionální organizovat další sjezd již v dubnu 2022, tedy 5 měsíců 
po tom listopadovém. Na druhou stranu není možné volební období prodloužit. 
Proto bude nutné zvolit nové vedení SAD již na nadcházejícím sjezdu v listopadu. 
Hlasovat budeme přímo na sjezdu, abychom nerozhodovali jen o jménech, ale 
měli možnost kandidáty poznat i osobně. Přemýšlejte, zda byste to nemohli být 
právě Vy, kdo povede naše sdružení v dalších 3 letech. 

V příloze posíláme i návrh stanov, o kterých budeme muset hlasovat (již jsme po-
sílali před původním termínem sjezdu loni). Dosud platné stanovy jsou velmi 
stručné a nevyhovují současným právním požadavkům. 

Pokud Vám tedy není lhostejný osud ambulantní dermatologie, přijeďte do Ede-
nu diskutovat a rozhodovat o prioritách SAD. Těšíme se na Vás. 

 

Irena Hejcmanová 

předsedkyně SAD  
předsedkyně 

XVII. Sjezd SAD  
Slovo předsedkyně 



XVII. Sjezd SAD  
Program 

Pátek 19. listopadu 

12:00 13:00 Registrace 

13:00 13:10 Zahájení (MUDr. Irena Hejcmanová) 

13:10 13:55 
Cenová kalkulace: příprava podkladů v účetnictví k výpočtu minutové režie 

(Ing. Adam Slabý, Institut medicínské ekonomiky, s.r.o.) 

13:55 14:55 
Kontroly SÚKL v oblasti zdravotnických prostředků a jak se na ně připravit  

(Ing. Martin Tulis, Státní ústav pro kontrolu léčiv)  

14:55 15:15 Coffee-break 

15:15 15:45 
Spolupráce alergologa a dermatologa v péči o pacienta s AD  

(MUDr. Simona Bělohlávková) 

15:45 16:15 
Onemocnění ústní sliznice  

(MUDr. Ladislav Korábek CSc, MBA) 

16:15 16:45 
Vykazování výkonů v praxi, informace k rozšíření center biologické léčby 

(MUDr. Darina Zelenková) 

16:45   18:30   

Zpráva o činnosti 

Organizační agenda SAD  

Zpráva o hospodaření, rozpočet na r. 2022 

Záměr změny stanov SAD 

Směřování a cíle SAD 

Vyhlášení voleb do orgánů SAD 

Diskuse 

19:30  Společenský večer   



 

XVII. Sjezd SAD  
Program 

Sobota 20. listopadu 

Do 9.00 odevzdání hlasovacích lístků 

8:30 8:45 
Spolupráce ambulantních dermatologů a kožní kliniky FNKV 

(doc. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D., MBA) 

8:45 9:30 
Cyklosporin v dermatologických indikacích  

(doc. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D., MBA) 

9:30 10:00 
Masťové základy, vehikula 

(RNDr. Pavol Arnold) 

10:00 10:30 
Racionální léčba ATB v dermatologii 

(MUDr. Milan Trojánek) 

10:30 10:45 Coffee-break 

10:45 11:15  SAD: vyhlášení výsledků voleb, schválení nových stanov 

11:15 12:15 
Dohodovací řízení, Úhradová vyhláška pro rok 2022, Programy kvality 

(Ing. Jaroslav Duba, OAKS Consulting) 

12:15 12:30 
Stanovení PASI, EASI 

(doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.) 

12:30 12:40 Závěr Sjezdu 

12:40  Oběd 



Přihlašování na Sjezd  
on-line na odkazu https://www.sadcr.com/prihlasovaci-formular/  

Pokud jste se již přihlásili na Sjezd loni, není třeba nová registrace. 

 

Registrační poplatky 
Pro výši registračního poplatku je rozhodné datum přihlášení a 
datum úhrady členského příspěvku SAD. Podrobné informace na 
https://www.sadcr.com/registracni-poplatky/  

 

Další informace  
XVII. Sjezd SAD je vzdělávací akce pořádaná dle Stavovského 
předpisu ČLK č. 16., odborný garant doc. MUDr. Karel Ettler, CSc. 

Pořadatel: Sdružení ambulantních dermatologů v ČR. 

 

Ubytování  
Rezervovaná kapacita přímo v hotelu EDEN pro zvýhodněné pod-
mínky  použijte při rezervaci na reservations@irishoteleden.cz 
promokód „SAD2021“. Cena je 1 150 Kč vč. snídaně. 

 

Další podrobné informace a informace ohledně ubytování včetně 
aktualit naleznete na webu SAD: 
https://www.sadcr.com/sjezd-sad-uvod/   

XVII. Sjezd SAD  
Přihlašování 
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XVII. Sjezd SAD  
Partneři 

Generální partneři SAD 

Partner SAD 

Potvrzení vystavovatelé 

Generální partner XVII. Sjezdu SAD 


