
 
 

SAI - sdružení ambulantních internistů 1/6 
 

 

SAI - sdružení ambulantních internistů 
2020 - 2024 

 

 

Praha, 6. prosince 2019 

1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SAI 

SAI - sdružení ambulantních internistů, je dobrovolné sdružení ambulantních poskytovatelů v oboru 
101 – interna a internistů pracujících v nestátních ambulantních zařízeních. Jeho posláním je hájit 
zájmy svých členů a zastupovat je v jednáních s institucemi, které ovlivňují práci a fungování 
poskytovatelů zdravotních služeb v oblasti vnitřního lékařství v segmentu ambulantní péče. Členem 
SAI se může stát fyzická osoba nebo právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem, hlavní činností 
Spolku a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy Spolku.  

Hlavním cílem SAI je být silným a respektovaným partnerem, který zajistí pro nestátní ambulantní 
zařízení odbornosti 101 interna takové podmínky, které přinesou dlouhodobou ekonomickou 
stabilitu a perspektivu pro rozvoj oboru.  

Priority SAI pro první pololetí 2020 jsou: 

• Aktivní účast v Dohodovací řízení o úhradách pro rok 2021  
• Jednání s pojišťovnami o strategii v oboru 
• Jednání o valorizaci výkonů 
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2 VIZE, STRATEGIE A CÍLE PRO OBDOBÍ 2020 – 2024 

S prodlužující se střední délkou života narůstá počet polymorbidních pacientů a vyvstává otázka, jak 
nastavit optimální a efektivní zdravotní péče o ně. V zásadě se nabízí dvě možná řešení: (1) ponechat 
stávající systém, kdy pacienti v závislosti na počtu chorob navštěvují jednotlivé specialisty nebo (2) 
zajistit komplexní péči způsobem, kdy hlavní ošetřující lékař péči o pacienta řídí s tím, že slovo „řídí“ 
samozřejmě neznamená, že jako „dispečer“ pacienta převážně odesílá na jiná pracoviště. 

Jsme přesvědčeni, že varianta (2) je z pohledu pacienta i efektivity a finanční udržitelnosti systému tou 
správnou cestou a všeobecní internisté mají roli hlavních ošetřujících lékařů v péči o polymorbidní 
pacienty plnit. Problémem však je, že obor 101 – interna je dlouhodobě finančně podhodnocený, a 
tudíž značně neatraktivní pro mladé lékaře. Pro ilustraci uvádíme přehled hlavních výkonů odbornosti 
101, z kterého je zřejmé, že za 474 bodů za cílené vyšetření, kdy oficiální čas výkonu je 40 minut, ale 
ve většině případů je čas reálně strávený s pacientem a zpracování následné agendy delší než 1 hodina, 
nelze takové zdravotnické zařízení dlouhodobě ekonomicky provozovat. 

 

Populace ambulantních internistů stárne a v některých regionech začíná být jejich počet kriticky 
nedostačující a péče hrazená ze zdravotního pojištění přestává být dostupná. S cílem zvrátit tento 
trend a zajistit, aby „ambulantní interna“ byla atraktivním a dynamickým oborem, do kterého budou 
nově přicházet absolventi lékařských fakult, si SAI pro období 2020 – 2024 stanovil vizi:    

 

 

  

KÓD NÁZEV VÝKONU BODY CELKEM
11021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU 707

11024 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU - 
PŘEDOPERAČNÍ VYŠETŘENÍ 707

11025 SUPERKONZILIÁRNÍ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU 707
11022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU 474
11023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU 237
11111 EKG VYŠETŘENÍ INTERNISTOU 134

„Interna  je silným a prosperujícím oborem, SAI je respektovaným 
partnerem, ambulantní lékaři v odbornosti jsou ekonomicky zabezpečeni 

a motivováni participovat na rozvoji oboru“. 
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Naplnění vize je postaveno na třech hlavních pilířích: 

 

V rámci realizace jednotlivých kroků SAI předpokládá úzkou spolupráci s ČIS ČLS JEP za účelem 
posilování oboru vnitřního lékařství jako celku.   

Inventura a náprava 
nedostatků v úhradách 

pojišťoven 
poskytovatelům 

zdravotních služeb

Vytvoření strategie a 
koncepce směřování 

oboru a jejich 
implementace, včetně 
valorizace stávajících 
výkonů a vytvoření 

nových

Nastavení koncepce 
fungování SAI
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2.1 1.PILÍŘ: INVENTURA A NÁPRAVA NEDOSTATKŮ V ÚHRADÁCH POJIŠŤOVEN 
POSKYTOVATELŮM ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB 

Systémové změny v úhradách zdravotních služeb lze ve stávajícím legislativním prostředí, kdy je úhrada 
na daný rok stanovena Úhradovou vyhláškou, provést v rámci institutu tzv. Dohodovacího řízení. Aby 
však bylo možné prosadit systémové změny, jako je například garance minimální hodnoty za bod ve 
výši 1 Kč, standardní promítnutí změn v bodových hodnotách do úhrad nebo úpravu úhrad při změně 
struktury rozsahu péče, je třeba s dostatečným předstihem připravit návrhy změn spolu s potřebnými 
podklady (odborné i ekonomické) a zajistit maximální možnou podporu ze strany poskytovatelů 
zdravotních služeb v podobě plných mocí, na podkladě kterých bude mít SAI mandát k jednání. 

Hlavní činnosti pro období 12/2019 – 06/2020 jsou: 

1.2 
Analýza nákladovosti péče v oboru 101 (skladba podle diagnóz, výkonů, 
variabilita PUROo, objem vykázané a reálně hrazené péče atd.). 

1.3 Formulace požadavků pro Dohodovací řízení pro rok 2021 

1.4 
Simulace dopadů promítnutí požadavků pro Dohodovací řízení pro rok 2021 do 
rozpočtu veřejného zdravotního pojištění 

1.5 
Příprava podkladů pro Dohodovací řízení pro rok 2021 a aktivní účast ve všech 
jeho fázích 
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2.2 2.PILÍŘ: VYTVOŘENÍ STRATEGIE A KONCEPCE SMĚŘOVÁNÍ OBORU A JEJICH 
IMPLEMENTACE, VČETNĚ VALORIZACE STÁVAJÍCÍCH VÝKONŮ A VYTVOŘENÍ NOVÝCH 

Ze strategického pohledu je prioritou SAI zaměřit se, v těsné spolupráci s ČIS ČLS JEP, v období 2020 – 
2024 na tři hlavní oblasti: 

• Valorizaci výkonů, jejichž bodové hodnoty neodpovídají realitě, případně na vytvoření a 
zavedení výkonů nových 

• Vytvoření strategie komplexní péče o polymorbidní pacienty  
•  

Hlavní činnosti pro období 12/2019 – 06/2020 jsou: 

2.1 
Analýzy struktury a bodových hodnot stávajících výkonů s cílem identifikovat ty, 
kde současné znění registračního listu neodpovídá skutečnosti, a které je 
zapotřebí upravit a identifikovat potřeby pro vytvoření výkonů nových 

2.2 
Příprava kompletní dokumentace pro změny v bodových hodnotách stávajících 
výkonů a vytvoření výkonů nových (registrační listy, analýzy dopadu do rozpočtu 
atd.) 

2.3 

Příprava podkladů pro jednání se zdravotními pojišťovnami a Ministerstvem 
zdravotnictví o promítnutí změn ve struktuře a rozsahu poskytovaných 
zdravotních služeb, v bodových hodnotách výkonů a nových výkonů do úhrad 
poskytovatelům zdravotních služeb 

2.4 
Příprava strategie pro ambulantní internisty, jako klíčové poskytovatele v 
komplexní péči o polymorbidní pacienty  
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2.3 3.PILÍŘ: BUDOVÁNÍ POZICE SAI, JAKO SILNÉHO PARTNERA NEJEN PRO POSKYTOVATELE 
ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB 

Cílem SAI je budovat pozici a jméno silného, atraktivního a respektovaného partnera. Pro naplnění 
tohoto cíle i úspěšnou realizaci činností v rámci PILÍŘE (1) a (2) je zásadní, kromě zajištění samotného 
provozu a fungování SAI, aktivně informovat o činnosti a úspěších jak své členy, tak širší veřejnost, 
zejména pak další poskytovatele v oboru vnitřního lékařství a lékaře, kteří členy SAI nejsou, laickou 
veřejnost, zdravotní pojišťovny, Ministerstvo zdravotnictví a v neposlední řadě pak komerční subjekty 
podnikající v oblasti zdravotnictví.  

Hlavní činnosti pro období 2020 - 2024 jsou:   

3.1 Vedení členské základny a propagace SAI směrem k jejímu rozšíření 

3.2 Zajištění Sjezdu SAI v souladu se stanovami 

3.3 Kontinuální vzdělávání formou seminářů, workshopů, on-line webinářů atd. na 
témata související s provozem zdravotnického zařízení (úhradová vyhláška, 
změny legislativy atd.) i na odborná medicínská témata  

3.4 Provoz webu a vkládání aktuálních informací 

3.5 Zajištění informovanosti členské základny o aktuálních problémech v oblasti 
zdravotnictví 

3.6 Administrativní činnost potřebná k zajištění provozu a fungování SAI 

3.7 Public relations 

 


