
   
  

 
 

 
V Praze 20. 3. 2020 

 
Vážená paní doktorko, vážený pane doktore, 
 
V nejistotě a obavách o současný i budoucí provoz vlastních praxí v souvislosti s šířením infekce SARS-CoV-2a 

a vyhlášením nouzového stavu; v době ztíženého přístupu k péči pro pacienty, kteří neonemocněli infekcí 

koronavirem, a v záplavě a roztříštěnosti informací, které se k Vám dostávají, se vedení tří profesních spolků 

SAD, SPGE a SAI rozhodlo spojit své aktivity s cílem udělat maximum pro své členy v zájmu udržení lékařských 

ambulancí v chodu. V první řadě se zaměříme na tři hlavní priority: 

• Vytvoření informačního portálu (www.informacepropraxi.cz), na kterém mimo jiné naleznete:  

o informace přicházejících z různých zdrojů včetně interpretace, doporučení a pokynů směrem 

k Vám, které jsou průběžně aktualizovány 

o podpůrné materiály ke stažení, jako jsou informace pro pacienty a pro personál, objednávkové 

formuláře pro zajištění ochranných pomůcek, formuláře pro čerpání podpory atd. 

o kontakt pro řešení Vašich dotazů a problémů od věcných a organizačních až po právní 

• Zahájení a společný postup při: 

o jednáních s plátci a MZ o zmírnění okamžitých i dlouhodobých dopadů nouzových opatření do 

provozu a ekonomiky ambulancí 

o podpoře a zajištění ochranných pomůcek, zejména roušek, respirátorů, rukavic a desinfekce 

o zajištění čerpání ze stávajících a budoucích fondů určených k podpoře podnikání pro subjekty 

dotčené současnou krizí 

• Zastupování v jednáních o náhradách v případě nutnosti omezení provozu ať už z důvodu nedostatku 

ochranných prostředků a/nebo nízkého počtu pacientů 

o stačí napsat na info@informacepropraxi.cz a obratem se s Vámi spojí naši pracovníci a 

pomohou s nalézt vhodné řešení 

Realizaci výše uvedeného bude zajištěna ve spolupráci se společností OAKS Consulting s.r.o., která je servisní 

organizací SAD, SPGE a SAI. 

Všichni se nyní potýkáme se signifikantním poklesem počtu ošetřených pacientů a s tím vyvstává řada otázek: 

1. Jak to bude s ekonomickou udržitelností provozu letos a v dalších letech? 

2. Kdo, kde a jak pečuje o naše pacienty, kteří nechodí? Vrátí se po skončení nouzového stavu zpět do 

našich ambulancí? 

3. Změní se struktura a typ péče například tím, že se elektronická komunikace s pacienty osvědčí a 

telemedicína se standardně zavede do praxe? Jaká úhrada za tento typ služby bude ve vztahu 

k výkonům při osobní návštěvě? 

4. Jak moc současná krize zasáhne ekonomiku a kolik zbude na zdravotnictví? Jak to ovlivní výši korunové 

hodnoty bodu, PUROo? Bude zaveden úplně jiný systému úhrad? Zavedou se restrikce a regulace?  

Pokud Vás napadají další otázky, posílejte nám je na info@informacepropraxi.cz, rádi Vám je přímo zodpovíme 

nebo odpovědi najdeme. 
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Velice v této chvílí vítáme všechna pozitivní podpůrná opatření zdravotních pojišťoven (souhrnně naleznete na 

www.informacepropraxi.cz), zejména možnost vykazovat cílené vyšetření i při elektronické komunikaci 

s pacientem. Bylo by však ekonomicky dlouhodobě udržitelné dostávat 243 bodů (odbornost 404), 360 bodů 

(odbornost 105), resp. 477 bodů (odbornost 101) na pacienta?  

Stejně tak se těšíme a budeme naplno využívat podporu z programů státu, ovšem pokud vláda slibuje na 

rozdělení až 1 bilion korun, je dobré se zamyslet, jestli jsou takové sliby vůbec splnitelné, když plánované příjmy 

státního rozpočtu pro rok 2020 jsou 1,6 bilionu korun?  

Pokud se naplní sliby politiků a státní správy, bude to skvělé, nicméně máme pochybnosti o jejich reálnosti a 

realizovatelnosti a jsme přesvědčeni, že je třeba připravit vlastní plán a stabilizační projekty.   

Pro účely jednání o zmírnění negativních ekonomických dopadů a zajištění dlouhodobé finanční stability 

Vašich praxí potřebujeme podklady, na základě kterých budeme schopni vyčíslit reálné škody a následně 

předložit a prosadit racionální návrhy na zajištění dodatečných finančních zdrojů pro dlouhodobou 

ekonomickou udržitelnost Vašich praxí.  

Ještě před vypuknutím koronaviru jsme v lednu 2020, v té době pro účely přípravy strategie oboru, požádali o 

data o struktuře a rozsahu péče v odbornostech 101, 105 a 404 ÚZIS. Ten nám je však bohužel doposud nestihl 

dodat a dle sdělení ÚZIS nám je v nejbližších měsících ani nedodá. Kdybychom je měli, mohli bychom se o ně 

opřít. Nyní nám však nezbývá nic jiného než si pomoct vlastními silami.  

Žádáme Vás proto o pomoc a poskytnutí anonymizovaných data ze svých praxí pro jednání o zavedení 

opatření pro ekonomickou stabilizaci vašich praxí (samozřejmě při respektování legislativy včetně GDPR). 

Pokud souhlasíte s aktivním zapojením, napište prosím na info@informacepropraxi.cz mail s textem:  

„CHCI POSKYTNOUT DATA“ 

Pokud máte jakékoli dotazy, pište na uvedený mail, případně volejte  

606 086 789 (Jakub Weber) nebo 606 613 224 (Jaroslav Duba). 

V případě, že se aktivně zapojíte nebude Vás to stát víc, než jednorázově 20 minut Vašeho času! 

Velice uvítáme Vaši zpětnou vazbu, zejména nás zajímá, zda naši iniciativu vítáte a považujete ji za přínosnou. 

Naší motivací je sjednotit síly a postarat se sami o sebe a nečekat, co nám kdo dá nebo za nás vyjedná. Jako 

uskupení tří spolků je nás dost, aby náš hlas byl slyšet! 

S pozdravem a přáním, ať vše zvládneme se na spolupráci těší 

 

MUDr. Irena Hejcmanová 
Předsedkyně SAD 

info@sadcr.cz 

MUDr. Miroslava Aszalayová 
Předsedkyně SAI 

info@saicr.cz 

MUDr. Luděk Hrdlička 
Předseda SPGE 
info@spge.cz 

 
 

 

 
 Mgr. Ing. Jakub Weber 

OAKS Consulting s.r.o. 
info@informacepropraxi.cz 

+420 606 086 789 
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