
 

Z á p i s 

ze schůze výboru SSPf z.s., konané dne 27. 4. 2016 v Klokočné 

přítomni: 

MUDr. Pavla Nykodýmová 

MUDr. Jiří Balý 

MUDr. Luba Strouhová 

MUDr. Alena Havlíková 

MUDr. Pavel Kalina 

MUDr. Romana Davidová 

MUDr. Martina Brejchová 

MUDr. Jan  Dindoš 

MUDr. Romana Stibůrková 

MUDr. Iveta Kalábková -Císařová 

Omluveni: MUDr.  Ivo  Hojka 

 

Program   1. Informace předsedkyně SSPf  o registraci 

                 2. zpráva předsedkyně SSPf  o činnosti spolku za uplynulý rok 

                 3. Volba nového místopředsedy 

                 4. Závěr – usnesení výboru SSPf 

Na začátku schůze byla zapisovatelkou zvolena MUDr. Alena Havlíková a ověřovatelé zápisu 

MUDr. Luba Strouhová a MUDr. Romana Stibůrková 

Po té bylo přistoupeno k projednání programu schůze výboru. 

1) Předsedkyně výboru SSPf podala informaci o registraci spolku v souladu s novou 

právní úpravou, s tím že spolek byl v souladu s touto úpravou zaregistrován  

 

2) Předsedkyně SSPf podala zprávu o činnosti spolku za uplynulý rok. Konkrétně 

podala informaci o korespondenci s MZČR, Hl. hygienikem, Poslaneckou 

sněmovnou a Senátem. Dále podala informaci o zprávě SUKLu o polské BCG 

vakcíně a o jednání zástupců výboru v 9/2015 na schůzi Výboru ČPFS ČLS JEP 

v Motole k této problematice. Informovala o dopisu z února 2016 zdravotnickým 

výborům Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentuj ČR ve věci odškodnění za 

škodu na zdraví v důsledku povinného očkování a informovala o odpovědi hl. 

hygienika z 4/2016, na dopis zdravotním výborům Parlamentu ČR ve kterém 

konstatoval, že bylo odstoupeno od záměru zřídit fond odškodnění s tím, že věc 

bude řešena samostatným zákonem, který by měl být předložen do Parlamentu 

v listopadu 2016. Byla podána informace o účasti na dohodovacích jednáních 

s pojišťovnami o úhradách na rok 2017. 

 



3) Volba nového místopředsedy – 9 hlasy byl zvolen MUDr. Jiří Balý, jeden člen 

výboru se hlasování zdržel 

 

4)V rámci diskuze uplatněn návrh, aby byl vznesen požadavek k MZ ČR- k tomu, aby 

se přihlédlo při dohodovacím řízení k možnosti navýšení platby ambulantním 

specialistům, neboť ambulantní péče je ekonomičtější než lůžková, Diskutováno 

rozdělení kódu RTG provedení a popisu - bylo doporučeno zachovat stávající stav - 

jednotný kód. Diskutována dispenzarizace, kód 09532 - MUDr . Balý přislíbil rozeslat 

seznam disp. dg 

Po té bylo jednomyslně přijato  

u s n e s e n í 

a) Hájení zájmů ambulantních pneumoftizeologů při dohododovacích  jednáních, dle 

platného sazebníků výkonů 

b) Zachování zhotovení a popisu rtg snímku hrudníku pro obor PNE 

c) Zachování samostatnosti oboru v rámci zákona o vzdělávání 

d) Zachovat dohled nad  TBC v plném rozsahu pro  obor PNE 

e) Zachovat dispenzarizaci pacientů se specifickými a nespecifickými dg. 

f) Zachovat stávající počet pneumoftizeologů na 100.000 obyvatel 

g) Doporučení vybavení ambulantních pneumoftizeologů pro screeningové vyšetření 

susp. na SAS 

h) Doporučení vybavení ambulantních ordinací rtg. přístroji ke zhotovení rtg. 

hrudníku, bodypletysmografy, zařízení k vyšetření difuze a provádění BKT 

i) Upozorňovat na změny v legislativě, včas informovat o možných problémech a 

pomoci je řešit 

j) Účast zástupců SSPf. při smírčích řízeních ambulantních pneumoftizeologů 

 

 

 

      

 

Zapsala: MUDr. Alena Havlíková 

 

Ověřovatelé:  MUDr. Luba Strouhová 

                       MUDr. Romana Stibůrková 

 

 

 


