NEWS
Newsletter pracovní skupiny OSDA

5/2017
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolte nám přivítat Vás po letních měsících
opět u našich každodenních témat spojených
s provozem Vašich ambulancí, zejména pak
s otázkou úhrad za zdravotní služby poskytnuté Vašim pacientům a jejich kontroverzních
limitací. Podzim však nebude jen o úhradách,
mezi další diskuzní body bude určitě patřit dlouhodobě plánovaná elektronická preskripce či
EET systém, o kterých pro Vás připravujeme
listopadový workshop, abychom si je blíže
představili.

VYÚČTOVÁNÍ 2017
V rámci vyúčtování úhrady zdravotních
služeb za rok 2016 se velká většina z Vás na
právní podporu Pracovní skupiny OSDA obracela zejména v otázce uplatněných regulačních
mechanismů za preskripci a vyžádanou péči u
zaměstnaneckých pojišťoven. Některé z těchto
případů jsou stále v jednání, ale většina je již
úspěšně dokončena.
Určitě je dobré si opět připomenout, že
vyhláška i úhradové dodatky přímo počítají
s podmínkami, za kterých se regulační srážky
za preskripci a vyžádanou péči neuplatní.
Jedním z mechanismů je právě námi opakovaně
zmiňované a využívané odůvodnění nezbytnosti poskytnutých hrazených služeb, na jejichž
základě došlo k překročení průměrných úhrad
referenčního období. V takovém případě musí
vzít zdravotní pojišťovna uplatněnou regulační
srážku zpět. S ohledem na to, že v rámci úhrad
není příliš institutů, které by byly v náš prospěch,
je možné, respektive nezbytné, chceme-li usilovat o ekonomickou efektivitu našeho podnikání,
tyto nárokové postupy důsledně využívat.

ÚHRADY 2018
Dohodovací řízení na rok 2018 pro nás bohužel opět skončilo nedohodou, tzn. parametry
úhrad i pro rok 2018 pro sektor ambulantních
specialistů stanoví autoritativně Ministerstvo
zdravotnictví formou úhradové vyhlášky. Lze
předpokládat, že z větší části budou podmínky
úhrad podobné úhradovým mechanismů roku
2017. Mimo jiné tak můžeme s největší pravděpodobností opět očekávat limitní strop úhrady
vycházející z referenčního období a určující
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maximální úhradu, nad kterou je naše práce
poskytována ZDARMA, tedy systém zcela jistě
protiústavní.

PRÁVNÍ PODPORA PRACOVNÍ SKUPINY
OSDA

Právní podpora Pracovní skupiny OSDA
zajišťovaná našimi kolegy právníky – Mgr.
Petrem Panýrem a Mgr. Ondřejem Novákem je
s pracovní skupinou spojena již od samotného
počátku její činnosti, tedy od roku 2011. Její
působení ku prospěchu našich společných
zájmů a cílů, zejména v oblasti úhrad zdravotních
služeb a eliminace dopadů regulačních mechanismů, je pro nás zásadní a velmi přínosné.
Společně s Vámi se právní podpoře mimo jiné
podařilo uspět v desítkách sporných případů se
V rámci dohodovacího řízení byl návrh zdravotními pojišťovnami, a to dokonce i v rámci
poskytovatelů, konkrétně SAS, velice vstřícný. soudního řízení, a patří tak k Vámi oceňovaným
Dokonce počítal s návratem ministerského „nástrojům“ přispívajícím ke zlepšování podmívzorce z roku 2015, který by přinesl jednu nek a postavení poskytovatelů v oboru diabetovýslednou hodnotu bodu, která by se snižovala
logie ve zdravotnickém systému ČR.
od hodnoty bodu 1,10 Kč. Dále by návrh umožPo dlouhou dobu se nám dařilo zajišťovat
ňoval odůvodnění nezbytnosti poskytnuté péče
nad referenční průměr na jednoho unikátního finanční prostředky na pokrytí nákladů spojepojištěnce a vrátil tak zpět alespoň nižší úhradu ných s činností právní podpory pracovní skupiny
než žádnou, tedy ustanovení, které se mihlo tak, aby mohly být tyto služby pro Vaše konkrétvyhláškou v roce 2014 a představovalo závan ní kauzy poskytovány zcela zdarma. Bohužel
logiky a smyslu v úhradě za zdravotní služby.
prostředky na tyto aktivity byly vyčerpány,
a proto musíme tento systém změnit a úhradu
Bohužel, požadavky pojišťoven byly naopak nezbytných nákladů v případě využití těchto
a opět v opačném spektru výše možné úhrady, služeb ponechat na Vás. Oba kolegové jsou
a proto byla nedohoda v našem segmentu již Vám dále k dispozici a s ohledem na očekávaný
tradičním výsledkem tohoto klání. Obáváme zájem řady z Vás o pokračování právní podpory
se též, že o jednom z návrhů ještě v příš- přinejmenším v oblasti námitkových řízení či
tích letech uslyšíme. VZP přišla s novinkou
uzavírání smluvních dokumentů předkládaných
v oblasti laboratorní péče, kterou by primárně zdravotními pojišťovnami, pro Vás ve spolupráci
nakupoval poskytovatel pro své pacienty za
s pracovní skupinou připravili výhodné celoročfinanční úhradu poskytnutou ze strany zdra- ní balíčky svých služeb, pokrývající nezbytné
votní pojišťovny, i zde by hrálo rozhodující roli právně ekonomické otázky, jejichž správné
referenční období poskytovatele a průměrné řešení je podmínkou pro dosažení dobrého hossazby, tedy se nelze zbavit dojmu, že by to byl podářského výsledku Vašich ordinací. V blízké
jen další dílek v náš neprospěch, další mechani- době tak budou nejen pro ty z Vás, kteří podporu
smus, na základě kterého by pojišťovny mohly stabilně využíváte, připraveny konkrétní podmínnaše příjmy regulovat a tak snižovat. A to zatím ky, za nichž můžete i nadále z výhod právní podzcela pomíjíme fakt, jak by vůbec fungoval přímý pory čerpat. Za dosavadní spolupráci na našich
nákup a prodej této péče ve vztahu poskyto- společných úspěších Vám velice děkujeme.
vatel-laboratoř. Doufejme jen, že pro rok 2018
v tomto návrhu nebude ministerstvo zdravotnicNeváhejte se na nás kdykoliv obrátit na níže
tví hledat inspiraci.
uvedené kontakty.
Pokud byly jakékoliv zdravotní služby
řádně poskytnuty, měly by být řádně uhrazeny. Je až neuvěřitelné, že tato jednoduchá
premisa se ve zdravotnictví neuplatňuje,
respektive je nastaveným systémem úhrad
vlastně přímo vyloučena. Z tohoto pohledu je
proto zarážející, jak málo ambulantních specialistů, včetně našeho oboru, s tímto systémem
aktivně projevuje svůj nesouhlas.

O dalším vývoji úhradových mechanismů
Vás budeme samozřejmě podrobně informovat.
Úhradová vyhláška na rok 2018 by měla být
uveřejněna nejpozději do 31. 10. 2017, i toto
téma bude zařazeno do našeho listopadového workshopu.
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