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: 6. 4. 2022, ČPZP, Anglická 82/26, Praha 2 (telekonference WEBEX)

Zástupci zdravotních pojišťoven:
MUDr. Knorová (ČPZP), Linkeová BA (Hons) (ČPZP), MUDr. Vojtová (OZP), p. Korejsová (ČPZP) ,
W - Ing. Šnapková (RBP), Ing. Hrabák (VoZP), W – Ing. Brzáková (ZPŠ), MUDr. Salcman Kučerová (ZPMV),
Ing. Mrázek (VZP), Ing. Jankůj (VZP), Mgr. Dřímalová (VZP), W – Kadeřábek (OZP) W- dr. Kopecká (OZP)
Zástupci poskytovatelů ambulantní specializované péče:
MUDr. Jojko, W- Ing. Sokolová, W - PaedDr. Cudlínová, W – Mgr. Koudelková, MUDr. Štambera,
W - Ing. Kameník, MUDr. Pretl, Ing. Zítek, W - MUDr. Jankovec, Ing. Duba, MUDr. Zelenková,
W - MUDr. Medek, W - MUDr. Herman, MUDr. Hrdlička, MUDr. Balatka, MUDr. Líbalová,
W - MUDr. Horák, MUDr. Dvorník, MUDr. Knajfl, W- Mgr. Kratochvílová, W- Mgr. Koudelková,
W – MUDr. Jankovec,
Zástupci MZČR:
Ing. Hodač
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 specializované péče (dále jen „DŘ“).

2. Průběh jednání:
MUDr. Jojko stručně představil konsensuální návrh za celý segment AS, který byl zaslán předem
účastníkům DŘ.
MUDr. Salcman Kučerová (ZPMV) sdělila základní principy za SZP – referenční období rok 2021
očištěný o vliv COVIDu, stejný mechanizmus úhrady jako v roce 2022, tendence maximálního
zjednodušení úhrad.
MUDr. Jojko komentuje zjednodušení, které je i v návrhu poskytovatelů. PZS preferují referenci rok
2021 a očištění COVID nákladů žádají blíže specifikovat.
Ing. Mrázek (VZP) – ztotožňuje se s SZP, snaha očistit referenci o vliv COVID19 a kompenzačních
vyhlášek, upozorňuje na navýšení ze seznamu ZV - % nárůstu dle valorizace. Upozorňuje na možnost
úpravy úhradového mechanismu tak, aby úhrada za mimořádně nákladné pacienty rostla stejným
tempem jako základní úhrada.
MUDr. Jojko avizuje problémy s poskytováním služeb kvůli růstu nákladů na vstupy a upozorňuje
na možnost snížené dostupnosti spektra služeb. Žádá ZP o zaslání paragrafového znění návrhů před
jednáním, které proběhne 4. května.
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3. Závěry jednání:
Účastníci jednání se shodli, že budou průběžně pracovat na přípravě úhradového mechanismu pro
rok 2023, o kterém se bude na dalších jednáních diskutovat.
Termíny příštích jednání jsou na www.cpzp.cz v plánovacím kalendáři DŘ2023.
V Praze dne 6. 4. 2022
Zapsala: Lucie Linkeová, BA (HONS)
Schválila: MUDr. Renáta Knorová, MBA
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