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Vážené kolegyně, vážení kolegové,
blížící se konec roku je obdobím jeho bilancování, ale i plánováním roku nového. Cíle
a úkoly, které bychom si rádi vytkli pro nový rok
2016, si Vám dovolíme představit až v našem
lednovém čísle. V tomto newsletteru se krátce
vrátíme k několika důležitým změnám a novinkám, které nám přinesl rok 2015. Nejdříve
bychom se však s Vámi rádi podělili o informace,
které nás všechny určitě potěší.
VZP – NEUPLATNĚNÍ REGULAČNÍCH
SRÁŽEK ZA ROK 2015
Výsledkem jednání mezi ČLK a VZP je neuplatnění regulačních srážek za léky za rok
2015. Regulace vyžádané péče proběhne
stejně jako rok minulý pouze v případech,
kdy dojde k překročení referenčního období
o více než 200 tisíc korun, ale i v takovém případě se bude opět možné obrátit na rozhodčí
orgán, který bude rozhodovat o regulačních
mechanismech v konkrétním případě.
Současně byla i pro rok 2016 sjednána
možnost bonifikace za celoživotní vzdělávání
a součástí úhradových dodatků by patrně mělo
být nové ustanovení o kratším termínu vyúčtování hrazených zdravotních služeb, než je
současných 120 dnů po ukončení hodnoceného
období.

První novinkou je, že veškeré smlouvy
o poskytování a úhradě zdravotních služeb, včetně jejich dodatků, musí zdravotní
pojišťovny povinně uveřejnit na internetu,
a to nejpozději do 60-ti dnů od jejich uzavření.
Současně se stanoví, že uzavřené smlouvy
a dodatky nabývají účinnosti (tedy začínají
mezi smluvními stranami platit) až dnem
jejich zveřejnění.
Dále tato novela přinesla opět možnost
změny zdravotní pojišťovny častěji, než pouze
jednou ročně, a to vždy k 1. dni kalendářního
pololetí, tzn. k 1. lednu, anebo k 1. červenci.
Přihlášku je v takovém případě nezbytné podat
nejpozději 3 měsíce před požadovaným dnem
změny, a to v kalendářním pololetí bezprostředně
předcházejícímu tomu, ve kterém má ke změně
zdravotní pojišťovny dojít.
Novela pozitivně změnila i otázku uzavírání
smluv s pojišťovnami, konkrétně definovala
pomínky, za kterých vzniká nárok na uzavření
smluv se zdravotními pojišťovnami bez
potřeby vyhlášení výběrového řízení. Tento
nárok lze uplatnit v případě převodu lékařských
praxí ze stávajícího poskytovatele zdravotních
služeb na jinou fyzickou nebo právnickou osobu
(např. s.r.o.), kde bylo doposud vyžadováno
výběrové řízení, a dále v případě pokračování
v poskytování zdravotních služeb po zemřelém poskytovateli. Konkrétní podmínky tohoto
nároku jsme Vám představili v newsletteru č. 9.

a je dán násobkem počtu unikátních pojištěnců
ošetřených poskytovatelem v hodnoceném
období a průměrné úhrady za výkony na 1 unikátního pojištěnce v referenčním období roku
2014 (ani jeden z ukazatelů přitom nezohledňuje
unikátní pojištěnce, na které byl vykázán pouze
výkon 09513). Tento limit úhrady je dále upraven
koeficientem 1,03, což znamená, že v hodnoceném období může poskytovatel obdržet až
+ 3 % nad limit vypočtený dle předchozí věty.
To ve svém důsledku fakticky znamená,
že nad horní limit úhrady navýšený maximálně o 3 % bude poskytovatel poskytovat
zdravotní služby zadarmo. Na základě nesouhlasu s prvním návrhem úhradové vyhlášky,
který obsahoval navýšení pouze o 1 %, byla
sice doplněna možnost navýšení o tzv. mimořádně nákladné pojištěnce, ale ta je s ohledem
na definici takových pacientů v podstatě pouze
teoretická.
Dle našeho názoru je úhradová vyhláška
na rok 2016 minimálně v tomto bodě v rozporu s nálezem Ústavního soudu z roku 2013,
kterým bylo rozhodnuto o neústavnosti úhradové
vyhlášky ministerstva zdravotnictví na rok 2013.
Je samozřejmě možné, že pojišťovny pro
poskytovatele připraví pro rok 2016 vstřícnější
úhradové dodatky, než jsou úhrady stanovené
vyhláškou, a budou tak její negativa alespoň
částečně kompenzovat. Proto nyní netrpělivě
čekáme, s jakými návrhy nás jednotlivé zdravotní
pojišťovny osloví.

DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ NA ROK 2016
ROK 2015 A JEHO ZMĚNY
NOVÝ ZÁKON O ZDRAVOTNICKÝCH
PROSTŘEDCÍCH
Nový zákon o zdravotnických prostředcích
č. 268/2014 Sb. účinný od 1. 4. 2015 přinesl
komplexní právní úpravu zdravotnických
prostředků a odstranil původní roztříštěnost
této oblasti. Zákon dále posílil postavení Státního ústavu pro kontrolu léčiv a zavedl registr
zdravotnických prostředků a jejich národní informační systém.
Společně jsme se tímto zákonem intenzivně
zabývali nejenom v rámci našich newsletterů, ale
i workshopů a seminářů, a to zejména s ohledem
na otázku výdeje zdravotnických prostředků na
poukaz, smluvního výdejce, zásilkového výdeje,
vzorkování nebo sankcí, které nový zákon přinesl. V průběhu několika měsíců po účinnosti
tohoto zákona se k některým těmto otázkám
vyjádřil i Státní ústav pro kontrolu léčiv na svých
webových stránkách.
TRANSPARENČNÍ NOVELA
Novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním pojištění, přinesla od 1. 9. 2015
několik změn dotýkajících se naší činnosti.
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Bohužel, stejně tak jako v minulých letech
byla výsledkem dohodovacích řízení pro
skupinu ambulantních specialistů nedohoda.
Návrhy poskytovatelů a plátců se výrazně lišily
jak v principu úhrady za poskytnuté služby, tak
v oblasti regulací, proto parametry úhrad pro
hodnocený rok 2016 pro sektor ambulantních
specialistů stanovilo opět Ministerstvo zdravotnictví formou úhradové vyhlášky.
ÚHRADOVÁ VYHLÁŠKA NA ROK 2016
Konec roku 2015 nám přinesl i nové úhradové mechanismy pro rok následující. Podrobně
jsme je popsali v předchozím newsletteru, ale
s ohledem na Vaše otázky, které jsme v souvislosti s touto vyhláškou obdrželi, a s ohledem
na její zásadní význam pro naši budoucí práci
a její ohodnocení, se k ní ještě na chvíli dovolíme
vrátit.
Úhradová vyhláška na rok 2016 přináší
změnu ve výpočtu úhrady. Složité vzorce
nahrazuje jednoduché stanovení hodnoty
bodu, která je pro všechny ambulantní specialisty po celé hodnocené období stejná, a to
1,03 Kč za 1 bod. ALE vyhláška současně stanoví horní limit úhrady za hodnocené období,
který je pro každého poskytovatele individuální

PŘÁNÍ K NOVÉMU ROKU 2016
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolte nám, abychom Vám poděkovali za
Vaši celoroční spolupráci, podporu naší společné pracovní skupiny OSDA a abychom Vám
i Vašim rodinám a všem blízkým popřáli krásné
vánoční svátky a do nového roku hodně zdraví,
štěstí a osobní spokojenosti, nejenom v profesním, ale i osobním životě.
Bude nám ctí a potěšením Vám být v pracovní rovině opět nápomocni i v roce nadcházejícím a společně s Vámi se v něm dále věnovat
hledání společných řešení směřujících ke zlepšení péče o naše pacienty i se utkávat s úskalími
a výzvami, které nám systém českého zdravotnictví,
v množství větším než malém, opakovaně přináší.
Těšíme se na Vás v novém roce 2016.
S úctou a pozdravem.
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