
 

Konference se koná pod záštitou prezidenta Asociace 

poskytovatelů sociálních služeb ČR, prezidenta Unie 

zaměstnavatelských svazů České republiky a prezidenta E.D.E. 

Ing. Jiřího Horeckého, Ph.D., MBA a senátora za okres Děčín 

Ing. Zbyňka Linharta  

Vážení poskytovatelé sociálních služeb, Vážené kolegyně, Vážení kolegové. 

Dovolte nám, abychom Vás touto cestou co nejsrdečněji pozvali k účasti na dvoudenní 
odborné konferenci na téma: 

 „10 let vykazování odbornosti 913 v sociálních službách v České republice“, 

kterou jsme pro Vás připravili ve spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a 
Nadačním fondem Šťastné stáří a Městem Jiříkovem. 

 Současně prosím dovolte, abychom Vás požádali o rezervaci termínu 19. a 20. 9. t.r.  
k Vaší možné účasti na tomto odborném setkání poskytovatelů pobytových sociálních služeb, 
zdravotníků, praktických a revizních lékařů a zdravotních pojišťoven, tedy subjektů aktivně 
působících v sektoru odbornosti 913. 

Cílem této konference je výměna zkušeností mezi odborníky na sociálně zdravotní 
služby ve vykazování a účtování odbornosti 913 v sociálních službách v České republice.  

Datum konání:                   19.09. - 20.09.2018 

Místo konání:  Restaurace-Penzion Hvězda, Rumburk, Pražská 

255/18, 408 01 

Kapacita (volných / počet míst):        120 / 120 osob  POČET ÚČASTNÍKŮ JE OMEZEN 

Cena (člen APSS ČR / nečlen):        1.790,-- Kč / 1.790,-- Kč  

Konferenci pořádá organizace:             Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov 

POŘADATEL NEZAJIŠŤUJE ÚČASTNÍKŮM AKCE UBYTOVÁNÍ. 

Doporučené ubytování:  www.ixo.cz/penzion , www.sportlifehotel.cz, www.hotelluzan.cz 

dále pak Hotelový resort v Krásné Lípě, nebo ubytování v obci Doubice       
                                                         (dojezd do místa konání konference 5 až 10 km) 

Účast je garantována na základě uhrazené faktury od pořadatele. Děkujeme za pochopení 

přihlášky na:  www.apsscr.cz, menu „Konference & Kongresy & Semináře“ 
 
Pořadatel zajišťuje v rámci volnočasového programu prvního dne konference, program na 
základě projeveného zájmu účastníka. Požádáme Vás tedy o zaškrtnutí odpovědi na 
přihlášce a jeho odevzdání naší asistence při registraci na místě: 

19. 09. 2018  komentovaná prohlídka Lorety Rumburk   
(počet omezen na 15. návštevníků) 

   vycházka a výstup na rozhlednu Dymník   

 

Za organizátory:     Bc. Ivana Boháčová, Marketa Horesh a Ing. Bc. Jan Sembdner v.r. 

 

 

http://www.apsscr.cz/
http://www.apsscr.cz/
http://www.ixo.cz/penzion#utm_source=mapy.cz&utm_medium=ppd&utm_campaign=firmy.cz-2181033
http://www.sportlifehotel.cz/#utm_source=mapy.cz&utm_medium=ppd&utm_campaign=firmy.cz-13072599
http://www.hotelluzan.cz/#utm_source=firmy.cz&utm_medium=ppd&utm_content=hledani&utm_term=lužan rumburk&utm_campaign=firmy.cz-12781627


 

PROGRAM KONFERENCE  

středa 19.9.  

8.30 – 10.00 hod. REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ 

 Zahájení konference, moderátor Ing. Pavel Lampa 

Ing. Zbyněk Linhart, senátor Parlamentu ČR p. Michal Maják, starosta Města Jiříkova 

 Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA, prezident APSS ČR, prezident UZS, prezident E.D.E 

10 let odbornosti 913  v ČR - ohlédnutí a vize do budoucna 

 Ing. Bc. Jan Sembdner, Sociální služby Jiříkov 

Odbornost 913 z pohledu ředitele PZSS 

 blok pro partnerské firmy 

12.30 – 13.30 h od.         COFEE BREAK, OBĚD 

 MUDr. Zdeňka Salcmann Kučerová, vedoucí odboru zdravotnictví KU Středočeského kraje,  

Společnost revizního lékařství ČLS JEP,  

 paní Eva Caltová, Všeobecná zdravotní pojišťovna, členka Společnosti revizního lékařství ČLS JEP 

Zkušenosti, nedostatky a chyby ve vykazování odbornosti 913 z pohledu revizního lékařství. Odpovědi na 

připravované dotazy – moderovaná diskuse 

 Zástupce ZP 

Odbornost 913 z pohledu zdravotní pojišťovny, resp. správnost, oprávněnost vykazování zdravotních 

služeb v PZSS k úhradě. Odpovědi na připravované dotazy – moderovaná diskuse 

16.00 – 16.30 h od. UKONČENÍ PRVNÍHO DNE  

Volnočasový program (možnost komentované prohlídky Lorety Rumburk, vycházka na rozhlednu 

Dymník, volný program) 

19.30 h od.  SPOLEČENSKÝ VEČER S OBČERSTVENÍM A PROGRAMEM P 

 

čtvrtek 20.9.   

9.00 – 12.00 hod.   

 Prim. MUDr. Olga Janovská, MUDr. Ladislava Buková, praktické lékařky 

Zkušenosti z činnosti praktických lékařů v několika PZSS, kdy pacient je na prvním místě, aneb 

spolupráce je možná 

 Bc. Iva Boháčová, DiS., Sociální služby Jiříkov 

Vykazování ošetřovatelské a rehabilitační péče odbornosti 913 v PZSS a vedení ošetřovatelské 

dokumentace  

 paní Marketa Horesh, Sociální služby Jiříkov 

Vykazování ošetřovatelské a rehabilitační péče odbornosti 913 v PZSS, aneb jak nastavit plán plnění a 

úhradové dodatky ZP 

 Ing. Pavel Lampa, daňový poradce 

Výnosy z odbornosti 913, jejich účtování a využití ke krytí nákladů poskytovatele sociálních služeb, 

metodika dotace a vyrovnávací platby, daně a účtování v sociálních službách 

 Ing. Bc. Jan Sembdner, Sociální služby Jiříkov 

Shrnutí a závěry konference 

12.00 až 13.00 h  PŘEDPOKLÁDANÉ UKONČENÍ KONFERENCE 


