
 

                                                                                                         V Ostravě, 19.12.2017  

Vážené kolegyně a kolegové, 

           V těchto dnech byly spuštěné nové stránky našeho spolku OSAD, které mají upravenou grafiku, 

a jsou dostupné ze stejné adresy  www.osad.cz. 

Chci Vás požádat, aby i v době předvánočního shonu či i později jste si je otevřeli a věnovali 

pozornost zápisu ze schůze Výboru OSADu, která se konala v Praze 2. 12. 2017. 

V zápise je věnována pozornost nadcházejícím volbám do Výboru České diabetologické společnosti, 

které proběhnou  korespondenční  volbou , obálky budou rozeslané 15.1 2018 a vyplněné volební 

lístky bude třeba odeslat  do  12.2.2018. 

Protože bychom byli rádi, kdyby bylo větší početní zastoupení ambulantních  lékařů- členů OSAD, 

naleznete v zápise z Výboru seznam těch, které bychom byli rádi,kdyby jste  ve své volbě podpořili, 

protože jsou ochotni ve Výboru ČDS pracovat. 

9. 12. 2017 proběhl v Praze workshop pořádaný skupinou OSDA, který se věnoval problémům  

e-receptu, který přednášela pracovnice SÚKLu ,dále byla přednesena právníky Advokátní kanceláře 

Panýr  panem Mgr..Panýrem a Mgr. Novákem Úhradová vyhláška pro rok 2018. Velmi pozitivním 

novinkou bylo, že tato AK byla úspěšná v 5 let trvajícím soudním sporu mezi pojišťovnou a naší 

kolegyní, který se podařilo v otázce regulací vyhrát. 

Můžeme očekávat, že v nadcházejícím roce mohou být jednak možná problémy s e-receptem a dále 

budeme muset řešit   aplikaci  nového  nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). O pomoc, jak se 

vypořádat s tímto novým zákonem, jsme již v tomto roce jednali s AK Panýr, takže dle aktuální 

potřeby plánujeme uspořádat workshop OSADu na tato a další aktuální témata.Budeme rádi, když  se 

na nás obrátíte s aktuálním problémy, které vidíte jako důležité k řešení, protože spolupráce jak 

s Právnickou kanceláří , tak s Výborem ČDS  bude pokračovat, chtěli bychom pokračovat také 

v komunikaci s dalšími pojišťovnami( viz zápis). 

Věnujte proto pozornost stránkám OSADu,kde budou aktuality zveřejňovány. 

Nyní je zde informace, která se týká prohlášení VZP k e-receptům a komentář našeho kolegy MUDr- 

Tomáše Merhauta k této problematice. 

                  Přeji vám všem za Koordinační výbor OSADu klidné prožití svátků vánočních, hodně zdraví, 

spokojenosti a klidu nejen v osobním, ale i pracovním životě, abychom zvládli všechny nástrahy, které 

nám různé zákony či vyhlášky kladou do našeho pracovního života. 

                 Těšíme se s vámi na shledanou při dalších setkáních. 

                                                                                      Za Koordinační výbor OSAD   

                                                                                           MUDr. Eva  Račická  

 

http://www.osad.cz/

