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: 7. 4. 2022, ČPZP, Anglická 82/26, Praha 2 (telekonference WEBEX)
Zástupci zdravotních pojišťoven:
MUDr. Knorová (ČPZP), Linkeová BA (Hons) (ČPZP), p. Korejsová (ČPZP), MUDr. Vojtová (OZP),
W - p. Karlík (RBP), W – Dr. Kopecká (OZP), W – Ing. Brzáková (ZPŠ), Ing. Hrabák (VoZP),
MUDr. Salcman Kučerová (ZPMV), Ing. Mrázek (VZP), Ing. Jankůj (VZP), Mgr. Dřímalová (VZP)
Zástupci poskytovatelů domácí zdravotní péče:
Bc. Kučerová, MUDr. Svět, Bc. Kondelíková, Ing. Duba, Mgr. Marková, Ing. Zahradníček, Bc. Sedláková,
Zástupci MZČR:
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 domácí zdravotní péče (dále jen „DŘ“).
2. Průběh jednání:
Koordinátorka segmentu Bc. Kučerová sděluje teze za poskytovatele: koeficient navýšení musí
odpovídat růstovým parametrům, jako referenční období preferují rok 2021, referenční hodnoty
považují přepočítat dle seznam výkonů platného k 1. 1. 2023, žádají dále zohlednění inflace.
Informuje o tom, že ZP zamítly v SZV novelizaci ceny dopravy a režií. Z dat vyplývá, že ne všechny
agentury domácí péče plní kritéria kvality a proto je PZS chtějí novelizovat tak, aby poskytovatelé
byli lépe motivováni k provádění kvalitní péče, resp. plnění kvalitativních ukazatelů. Žádají o
předložení návrhu plátců minimálně 3 pracovní dny před dalším jednáním.
Mgr. Marková návrh úhrad v odbornosti 926: žádá valorizaci výkonů o inflaci, úpravu omezení dle
UV (bod 5) předávání pacientů do jiných PZS – problém v případě překladu do lůžkového hospice žádá a vyjmutí tohoto typu překladu z regulativu. Žádá o úpravu pravidel extramurálu (např. péče
o nefrostomie) je dohoda o 10 %, u menších ZP dochází díky malému počtu pojištěnců k extrémním
výkyvům – žádá o definici malého počtu pojištěnců např. na 10 -20 do dohody. Charitní PZS
odbornosti 926 navrhují doplnit „paušál na dopravu“ z důvodů jízdy za pacientem na delší
vzdálenosti. Do výčtu péče „výjimek“ žádají doplnit klinického psychologa.
Za SZP L Linkeová – teze: pokračování ve způsobu úhrady jako dosud, referenční období rok 2021
očištěno o vlivy COVIDu. Komentuje stanoviska k předloženému návrhu 925 a 926.
Za VZP Ing. Mrázek – stanovisko identické jako SZP, k návrhu odbornosti 925 žádá specifikovat
pojem faktor růstu, navýšení o inflaci, vyjmenovává číselnou řadu inflační křivky. K návrhu
odbornosti 926 – lze souhlasit s vyloučením překladů do lůžkového hospice z „regulativu“ překladů
do lůžkového zařízení.
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Ing. Duba – navrhuje změnu přepočtu PURA dle segmentu AS.
Ing. Mrázek – reaguje, že i stávající vzorec umí koeficientem dosáhnout požadované změny, není
nutné měnit mechanizmus úhrady. Zdůrazňuje, že ZP i v tomto roce budou preferovat stejné
procento nárůstu/poklesu /stagnace úhrad přes všechny segmenty což bylo potvrzeno i ze strany
SZP.
Bc. Kučerová objasňuje záměr vyšší bonifikace kvality. Na dotaz plátců k bonifikaci či případné
malifikaci reagují zástupci poskytovatelů souhlasně – tj. zvýšení finančních prostředků pro PZS které
plní kritéria kvality musí být kompenzováno snížením úhrady pro zbylé PZS, neplnící kritéria kvality.

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 7. 4. 2022
Zapsala: Lucie Linkeová, BA (HONS)
Schválila: MUDr. Renáta Knorová, MBA
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