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: 3. 5. 2022, ČPZP, Anglická 82/26, Praha 2 (telekonference WEBEX – účastníci
označení písmenem W)
Zástupci zdravotních pojišťoven:
MUDr. Knorová (ČPZP), Linkeová BA (Hons) (ČPZP), W- Ing. Mocková, MUDr. Vojtová (OZP),
W - Ing. Kopecká (OZP), W - Ing. Šnapková (RBP), Ing. Hrabák (VoZP), W - MUDr. Šmach (ZPŠ),
Ing. Vyskočil (ZPMV), Mgr. Bodnár (VZP), Ing. Mrázek (VZP), Ing. Jankůj(VZP), Mgr. Dřímalová (VZP),
Mgr. Balada (SZP ČR)
Zástupci poskytovatelů ambulantní gynekologické péče:
MUDr. Dvořák, MUDr. Stará, MUDr. Skřivánek, MUDr. Henčlová za ČLK o.s., MUDr. Kadlec, MUDr.
Škultéty, W – Mgr. Koudelková (ANČR)
Přítomni: viz prezenční listina
Program jednání
1. Úvod:
Druhé jednání segmentu 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 gynekologické péče (dále jen „DŘ“).
2. Průběh jednání:
Dr. Dvořák v úvodu jednání zopakoval stěžejní teze SSG z předchozího jednání:
- zařazení vstupní preventivní prohlídky registrované pojištěnky (výkon 63021 – Komplexní
vyšetření gynekologem a porodníkem) do výpočtu bonifikace preventivní péče,
- zajištění valorizace úhrady u balíčkových cen (prevence, balíček za těhotnou), aby byl pro
poskytovatele nadále motivační,
- upozorňuje na to, že epizoda péče v segmentu gynekologie nemá být limitovaná nad 18 let věku
- opakovaná deklarace ochoty se dohodnout za podmínky srovnatelného nárůstu ve všech
segmentech.
VZP Ing. Mrázek:
V případě dohody je VZP připravena:
-

zahrnout komplexní vyšetření do výpočtu objemu preventivních prohlídek,
nepoužít věkovou hranici 18 let v segmentu gynekologie pro úhradu epizody péče Případný
nárůst a jeho směřování do prevence a balíčků pro těhotné je pro VZP také prioritou.

Dále rekapituluje finanční bilanci a možnosti technického řešení dohody:
-

připomíná globální čísla a výstupy AK II.,
VZP vychází kladná bilance, pokud se rezervy rozpustí v roce 2023. Pro příští jednání je potřeba
počítat s nárůstem bodového ohodnocení ceny práce – pokud se navýší balíček o těhotné a
prevence a ostatní výkony budou bez nárůstu, musí klesnout HB ostatních výkonů protože ty
narostou v SZV režie. Tj. HB u ostatních výkonů klesne vlivem vyšší dynamiky nárůstu bodového
ohodnocení.
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-

-

ODP Dvořák: pokud bude segment celkově v „plusu ve finálním výsledku nevadí drobný pokles
HB u některých výkonů. Pro segment je důležité, aby nebyl v horších podmínkách než jiné
segmenty.
Dále se diskutovalo o tom, že harmonizace HB a pravidel gynekologie se má promítnout i do
gynekologických ambulancí v nemocnicích a bylo navrženo to harmonizovat přes check-in
(případně valorizovat tento výkon).

Ing. Vyskočil (ZPMVCR garant segmentu za SZP ČR) – celkový objem případné úhrady pro rok 2023
v tuto chvíli nemáme definitivní číslo, podporujeme případné cílené navýšení balíčků těhotných a
prevencí i za SZP.
3. Závěry jednání:
Účastníci jednání se shodli, že budou pracovat na přípravě konkrétního úhradového mechanismu
pro rok 2023.
Termíny příštích jednání jsou na www.cpzp.cz v plánovacím kalendáři DŘ2023.

V Praze dne 3. 5. 2022
Zapsala: Lucie Linkeová, BA (HONS)
Schválila: MUDr. Renáta Knorová, MBA
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