
Zápis z 21.  zasedání  Koordinačního výboru Občanského sdružení 
ambulantních diabetologů konané dne 02. 12. 2017 ve 14,00 v Praze.   

( Salonek hotelu NYX, Praha 1, Panská 9.  ) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Přítomni:  MUDr. Hasalová, , MUDr. Merhaut,, MUDr. Pospíšil, MUDr.  Račická,MUDr. 
Szabo, MUDr. Škrabalová, MUDr. Vyoralová, MUDr. Zemanová, MUDr Budínská ,MUDr 
Psottová. 
Omluveni: Hradec,Křen,Pinková, Kerzlová. 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jednání řídila  předsedkyně  OSAD MUDr. Eva Račická. Jednání proběhlo dne 02.12. 2017  
od 14, 00  podle připraveného a schváleného  programu:  
  1. Zahájení, schválení programu.       Račická  
  2. Spolupráce OSAD a AKP v 2018, návrh smlouvy s AK Panýr.       Panýr   
  3. Úhradová vyhláška 2018, Vyúčtování 2016-2017,EET 2018.           Panýr 
  4. Elektronizace přihlášek OSAD.     Račická,Zemanová             
  5. Zpráva  o činnosti.       Račická 
  6. Zpráva o hospodaření.  Úhrady příspěvků v 2017.                          Zemanová 
  7. Stránky ww.osad.cz – řešení.      Račická 
  8. Jednání s pojišťovnami  213,111 a další.    Račická 
  9. Volby OSAD, Volby ČDS.       Račická 
10. Další právní problematika.       Merhaut 
11. Příprava Workshopu 01/2018.      Račická    
12. Dohodovací řízení o cenách na rok 2018.    Pospíšil 
13. Noví členové  OSAD, schválení.     Račická 
14. Různé.   
15. Usnesení.  Závěr.       Račická 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ad 1. Zahájení, schválení programu.  
Předsedkyně MUDr.  Račická  zahájila jednání, přivítala přítomné členy Koordinačního 
výboru. Tito jednomyslně schválili navržený program.    
  
Ad 2. Spolupráce OSAD a AKP v 2018, návrh smlouvy s AK Panýr.   
Referoval Panýr.a Račická. Návrh smlouvy  pošle Panýr pro OSAD.  
Na rok 2018 bude púřipravená smlouva  mezi AK Panýr a OSAD, bude určená pro 
spolupráci mezi těmito subjektiky, napři  aktivní účast AK na projektech OSADu, jako jsou 
workshopy,semináře apod,  speciální Newslettery pouze pro potřeby OSADu. 
  
Ad 3. Úhradová vyhláška 2018, Vyúčtování 2016-2017,EET 2018. E Recept. 
Referoval Panýr, Novák, Merhaut. Power point presentace  nad poslední verzí vyhlášky 
prováděcí k ERP. Proběhla diskuse  a první zkušenosti z praxe.  

Ad 4. Elektronizace přihlášek OSAD.  
Referovala Račická.a Zemanová  Dle návrhu firmy Galén bude OSAD spolupracovat na 
evidenci přihlášek , bude vedená databáze firmou Galén, zachován bude účet OSAD pro 
platbu přispěvků. Vedení stránek bude na základně hlasování členů výboru OSAD  vedeno 
dle bodu č.2  návrhu firmy Galén č. 2, kdy stránky povede firma Galén a  OSAD bude moci 
aktivně do jejich vedení nahlížet. Výbor vyslovil souhlas s částkou, kterou stanoví firma 
Galén, -15000 Kč. 
 
Ad 5.Zpráva  o činnosti.  
Referovala Račická.   –účast členů na Výboru OSAD,  dostupné ze zápisů na stránkách 
www.diab.cz, účast na projektu Horizont- viz dále  
 
Ad 6. Zpráva o hospodaření.  Úhrady příspěvků v 2017.  

http://www.diab.cz/


Referovala  Zemanová. Profesionalizovat, ve spolupráci s firmou Galén, po ukončení jednání 
bude členská základna informována.. 
 
Ad 7. Stránky www.osad.cz, řešení. 
Referovala  Račická. Bude dle hlasování Výboru OSAD na schůzi v dubnu 2017 realizována 
nová smlouva s firmou Fitsport- komplex, s.r.o.V roce 2018 budou stránky spravovány ing 
Krejčíkem, ze strany OSADu bude spolupracující osobou také MUDr. Škrabalová. 
MUDr. Pospíšil předal veřejnou cestou na  zasedání  přístupové kódy  na stránky MUDr. 
Račické, aby byly odeslány zároveň s podepsanou smlouvou, kterou  na základně předání 
kodu a dle předchozího souhlasu výboru poštou odešle MUDr. Račická .MUDr. Pospíšil se 
další aktivní účasti na správě stránek vzdal.  
ík.. Varianta 2 odsouhlasena,(Galen povede, my nahlížíme). 
 
Ad 8. Jednání s pojišťovnami  213,111 a další.  
Referovala  Račická.Jednání ambulantních diabetologů na pojišťovně   213 o programu 
Horizont, který stanoví bonifikace pro diabetologické  ambulance, které souhlasily s účastí na 
tomto projektu. 213 oslovila na základě  aktivní komunikace  mezi  OSAD a pověřenou 
osobu   pojišťovny 213  všechny diabetology, kteří projevili zájem včetně kolegů  na Jižní 
Moravě.Koncem května proběhlo jednání mezi členy Výboru OSAD( Mudr.. Račická, 
Vyoralová, Zemanová/ na pojištovně VZP s vedoucí Oddělení ambulantních  zdravotnických 
zařízení- odbor úhrad zdravotní péče, na které jsme projevili zájem o zlepšení vzájemné 
komunikace mezi VZP a ambulantními   diabetology, kdy  v současné době vidíme  jako 
problém nenasmlouvání nových kódů pro diabetologické ambulance, které tak nemohou být 
zaplacené za tuto práci,která je jednozančně spojená s pervencí vývoje  chornických 
komplikací diabetu. Bylo přislíbeno další kolo jednání ,které zatím i přes další komunikaci 
s VZP nebylo  stanoveno, takže v nadcházejícím roce bude třeba opět aktivně v tomto 
jednání pokračovat.   
  
Ad 9. Volby OSAD, Volby ČDS.  
Referovala  Račická.: V roce 2018 počátkem roku proběhnou volby do Výboru ČDS.  
Dle návrhu členů Výboru OSAD  bude oslovená členská základna, aby podpořila  co nejvíce 
členů Výboru OSAD, kteří jsou ochotni pracovat  v novém Výboru ČDS:MUDr.  Račická,, 
Merhaut,,Hradec,,Pospíšil,Szabo,Zemanová,Vyoralová,Psottová,, 
 
Ad 10. Další právní  problematika.  
Referoval  Merhaut.   
 
Ad 11. Workshopy- 12/2017, event.. 01/2018.  
Referovala Račická.  –workshop  9.12.207  bude v hotelu IBIS, o akci byli členové 
informování mailem, účast je limitována  kapacitou salonku, na akci je přihlášeno asi 22 
účastníků, témata jsou   Úhradová vyhláška 2018, e – recept, který bude přednášet ing 
Golasíková ze SÚKLu, dle  toho, jak se vyvine problematika e recptu a další  právnické 
novinky v roce 2018(.Nové nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) , které zpracují pro 
naši problematiku  zástupci AK Panýr.  
Ad 12. Dohodovací řízení o cenách na rok 2018.     
Referoval Pospíšil.   
 
Ad 13. Noví členové  OSAD, schválení. 
Referovala Račická.  
Nový člen  :Záhumenský Emil . , Zlín, schváleno hlasováním Výboru  
Nebyla schválená  přihláška  MUDr Šárky Drinkové , která je zaměstnankyní lůžkového 
zařízení, které nemůže být členem OSADu dle Stanov. 
 
 
Ad 14. Různé.  

http://www.osad.cz/


 
Ad 15. Usnesení, závěr.  
a)Koordinační výbor OSAD schválil program.  
b)Koordinační výbor OSAD schválil přednesené zprávy o činnosti, hospodaření.   
c)Koordinační výbor OSAD schválil nové členy OSAD.   
d)Koordinační výbor OSAD projednal výše uvedená témata bodů programu.   
e)Koordinační výbor OSAD předběžně   jednal o připravě  jednání Workshopu v 01/2018.   
f )Další jednání termín bude dohodnut dle zimního workshopu.   
------------------------------------------------------------ 
Zapsal:  MUDr. Merhaut.  
V Praze  dne  02 12 2017                   

                        MUDr. Eva Račická 
                                                                     Předsedkyně Koordinačního výboru OSAD 


