Zápis z jednání DŘ o hodnotách bodu, výši úhrad zdravotních služeb
hrazených z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezeních
pro rok 2023
________________________________________________________
Datum a místo konání: 5. 5. 2022, ČPZP, Anglická 82/26, Praha 2 (telekonference WEBEX)
Zástupci zdravotních pojišťoven:
MUDr. Knorová (ČPZP), Linkeová BA (Hons) (ČPZP), MUDr. Vojtová (OZP),
W – dr. Kopecká (OZP), W - Ing. Šnapková (RBP), Ing. Hrabák (VoZP), Ing. Brzáková (ZPŠ),
MUDr. Salcman Kučerová (ZPMV), Ing. Mrázek (VZP), Ing. Jankůj(VZP), Mgr. Dřímalová (VZP)
Zástupci poskytovatelů ambulantní hemodialyzační péče:
W - MUDr. Jirka, W – MUDr. Vojanec,
Zástupce MZ ČR:
Ing. Normark
Přítomni: viz prezenční listina
Program jednání
1. Úvod:
Jednání se uskutečnilo v rámci přípravné fáze Dohodovacího řízení o hodnotách bodu, výši úhrad
zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezeních pro rok
2023 v segmentu ambulantní hemodialyzační péče (dále jen „DŘ“).
2. Průběh jednání:
Garant segmentu Dr. Jirka v úvodu druhého jednání žádá ZP o sdělení vývoje od doby prvního kola
jednání.
Dr. Salcman (SZP ČR) souhlasí s pokračováním mechanizmu úhrad tak jak bylo deklarováno v prvním
jednání. Konkrétní parametry úhrad nyní nejsou ZP schopny definovat, problematické jsou příjmy
systému v.z.p. Nemůžeme se vyjádřit k parametrické změně HB, paragrafové znění připravíme
v intencích možného, předpokládáme zachovat paritu rovnoměrného postupu (nárůstu) pro
všechny segmenty.
Na dotaz dr. Jirky k referenčnímu období reagují ZP odpovědí, že pro úhrady není referenční období
zásadní, protože se týká případně pouze regulativů, nikoliv vlastní úhrady.
Ing. Mrázek (VZP) – vychází z nové zprávy AK, kde MF dává optimističtější predikci vývoje pojistného
a v případě, že dojde k dalšímu snížení nákladů na COVID, valorizaci plateb za státem hrazené
pojištěnce je VZP připravena nabídnout kladné tempo růstu, otázkou kam směřovat, zda ponechat
stejný mechanismus plošně případně zda vybrat preferovanou komoditu. V současnosti
hemodiafiltrace majoritní metoda, lze přepracovat parametry kritérií a pokládá dotaz na PZS zda
nyní měnit obsahové kritéria.
Dr. Jirka v odpovědi na dotaz – na změnu kritérií by bylo potřeba oslovit ještě odbornou společnost.
Dr. Vojanec komentuje kritérium čekacích lhůt a táže se na objemy nárůstu v souvislosti s přípravou
ev. změn kvalitativních kritérií.
Ing. Mrázek a Ing. Jankůj v odpovědi sdělují, že dosud není ukončeno vyúčtování, a proto nelze
částku přesně vyčíslit, ale v roce 2023 je záměrem VZP pokračování ve stávajících kvalitativních
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kritériích ev. navrhují přidat pacienty na peritoneální dialýze do hodnocených UOP pro kritéria
kvality.
Dr. Vojanec upozorňuje že pacienti s PD byli do současné doby řazení do kategorie splněno.
3. Závěry jednání:
Účastníci jednání se shodli, že budou pracovat na přípravě úhradového mechanismu pro rok 2023.
Termíny příštích jednání jsou na www.cpzp.cz v plánovacím kalendáři DŘ2023.

V Praze dne 5. 5. 2022
Zapsala: Lucie Linkeová, BA (HONS)
Schválila: MUDr. Renáta Knorová, MBA
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