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), Korejsová (ČPZP), MUDr. Vojtová (OZP),
W - p. Hlobilová (RBP), Ing. Hrabák (VoZP), MUDr. Šmach (ZPŠ), W -Ing. Řehořová (ZPŠ),
W – RNDr. Kopecká (OZP), MUDr. Salcman Kučerová (ZPMV), Ing. Mrázek (VZP), Ing. Jankůj(VZP),
Mgr. Dřímalová (VZP),
Zástupci poskytovatelů fyzioterapie – nelékařské profese:
W -Bc. Musilová, W - Ing. Kameník, W -p. Smejkalová, W – Schlosingerová,
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 fyzioterapie – nelékařské profese (dále jen „DŘ).
2. Průběh jednání:
Koordinátor segmentu p. Smejkalová komentuje výsledky segmentu z dat AKDŘ. Pravděpodobně
se jedná o vliv COVID, kdy v segmentu došlo k propadu produkce. Pro úhrady v roce 2023 navrhuje:
reference rok 2021, PURO definováno ze SZV v hodnoceném období, HB dorovnat na hodnotu 0,90
Kč.
Ing. Hrabák (SZP ČR) navrhuje pokračování ve stejném způsobu úhrady, souhlas s referenčním
obdobím 2021. K HB prozatím bez vyjádření – připomíná externích hrozby (neznámá výše příspěvku
za státní pojištěnce, míra inflace, výběr pojistného, atd.). Předpokládáme opakované jednání AK.
K návrhu PURO SZP se přiklání k prolongaci stávajícího modelu úhrady.
Ing. Mrázek (VZP) – VZP nepreferuje změny mechanizmu úhrady. VZP je připravena jednat o HB,
parametrech, koeficientech bez změn mechanizmu úhrady. K referenčnímu období souhlas
s rokem 2021.
Mgr. Smejkalová – souhlasí se stanoviskem plátců s komentářem –„důležitý je výsledek, ne cesta“.
VZP navrhuje připravit analýzu o % regulovaných PZS a poté lze zahájit diskusi o úpravě parametrů
dodatků. Optimálně připraví všechny ZP.
Musilová navrhuje novou bonifikaci - diplom celoživotního vzdělávání a bonifikace (pokračování)
na těžké diagnózy. Ing. Kameník – dotaz na bonifikace „dostupnost“ – plátci se zavedením tohoto
typu bonifikace nesouhlasí, preferují rozvoj bonifikací za léčbu těžkých dg.
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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