ZÁPIS Z JEDNÁNÍ DŘ O HODNOTÁCH BODU, VÝŠI
ÚHRAD ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB HRAZENÝCH Z
VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A
REGULAČNÍCH OMEZENÍCH PRO ROK 2022
ÚSTŘEDÍ VZP ČR, ORLICKÁ (TELEKONFERENCE WEBEX)
30. 3. 2021

ÚČASTNÍCÍ JEDNÁNÍ
Ústředí VZP ČR:
Zaměstnanecké pojišťovny (Webex):

Zástupci poskytovatelů:

Ing. Šmehlík, Ing. Mrázek, Ing. Jankůj, Mgr. Dřímalová
Linkeová BA (Hons), MUDr. Knorová (ČPZP), MUDr.
Vojtová, RNDr. Kopecká (OZP), Šnapková (RBP),
Ing. Hrabák (VoZP), MUDr. Šmach, Ing. Řehořová (ZPŠ),
Mgr. Ing. Vyskočil, MUDr. Salcman Kučerová (ZPMV)
MUDr. Dvořák, Mgr. Koudelková, MUDr. Henčlová

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
2022 v segmentu ambulantní gynekologické péče (dále jen „DŘ“).
2. Průběh jednání:
V úvodu jednání byly shrnuty základní předpoklady pro dohodovací řízení, a to mandatorní výdaje
a závěry analytické komise, předpokládaný vývoj systému v.z.p. (vyčerpání rezerv) a navýšení
ceny nositelů práce v SZV.
Zástupci poskytovatelů apelují na to, aby MZ ČR stejně jako v předchozích letech deklarovalo, že,
kdo se nedohodne v DŘ 2022, nebude mít lepší podmínky úhrady, než skupiny poskytovatelů,
které se nedohodnou.
Zástupci poskytovatelů zároveň deklarují ochotu se dohodnout, avšak za podmínek, že budou
stejné podmínky pro všechny, resp. budou zajištěny stejné podmínky vývoje úhrady ve všech
segmentech DŘ 2022.
S ohledem na situaci se nedají očekávat velké změny úhradového mechanismu. Mělo by se
pracovat spíše na kultivaci stávajících úhradových mechanismů, a to směrem k podpoře
poskytovatelů, kteří zvyšují kvality poskytovaných zdravotních služeb.
Referenčním obdobím pro rok 2022 bude rok 2019.
Další konkrétní parametry budou diskutovány s ohledem na aktuální vývoj situace (kompenzace
spojené s onemocněním COVID-19).
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3. Závěry jednání:
Účastníci jednání se shodli, že budou průběžně pracovat na koncepci a přípravě úhradového
mechanismu pro rok 2022, o kterém se bude na dalších jednáních diskutovat.
Příští jednání byla dohodnuta na 13. 4. 2021, 18. 05. 2021, vždy od 15:00.
V Praze dne 30. 3. 2021
Zapsala: Ing. Miroslav Jankůj, Ph.D.
Schválil: Ing. David Šmehlík, MHA
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