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)
1. 4. 2021

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

Zástupci poskytovatelů (Webex):

Ing. Šmehlík, Ing. Mrázek, Ing. Jankůj, Mgr. Dřímalová,
Ing. Vokuš
Linkeová, MUDr. Knorová JUDr. Janalík, MUDr. Vojtová,
MUDr. Šmach, Ing. Řehořová RNDr. Kopecká, Ing.
Benešová, Ing. Hrabák, MUDr. Salcman Kučerová
Ing. Hepnar, MUDr. Štambera, Ing. Sokolová, MUDr. Musil,
RNDr. Loucký, Doležel, Bc. Kothera, Mgr. Máca, MUDr.
Hledíková

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 mimo-lůžkových poskytovatelů laboratorních a radiodiagnostických služeb (dále
jen „DŘ“).
2. Průběh jednání:
Zástupci poskytovatelů laboratorních služeb avizovali, že závěry analytické komise nelze brát jako
finální. Předpokládají, že obdrží doplňující data (vliv onemocnění covid19 na úhrady) a rámec
toho, jak se vyvíjí úhrady v segmentu. Určitě je pro rok 2022 potřeba diskutovat o podpoře
poskytovatelů, kteří provádějí laboratorní vyšetření v rámci preventivních služeb, pravidelných
služeb o chronické pacienty a screeningových služeb (srovnání úhrady s POCT metodami u
praktických lékařů), a dále podpořit pracoviště v regionech s menším počtem obyvatel. Kromě
jiného je cílem dát jistotu v úhradách všem poskytovatelů, tedy nastavit spodní korekci úhrady,
pokud dojde k výkyvu poskytovaných služeb.
Zástupci poskytovatelů radiodiagnostických služeb apelují především na zachování dostupnosti
radiodiagnostických služeb, neboť jejich dostupnost ovlivňuje dostupnost dalších odborností
hrazených zdravotních služeb. Zástupci poskytovatelů konstatují ohrožení této dostupnosti při
zakonzervování jednotkových cen a dále navrhují podpůrné mechanismy pro udržení sítě
pracovišť zobrazovacího komplementu a rozšíření bonifikace elektronizace.
Mezi účastníky jednání nadále platí shoda na postupu, aby se úhradové mechanismy pro rok 2022
řešily komplexně, a to s ohledem na konečné nastavení úhradových mechanismů pro roky 2020
a 2021, které byly a jsou výrazně ovlivněny situací způsobenou šířením onemocnění covid19
(vlivy případných dalších kompenzačních vyhlášek a dalších úhradových mechanismů nad rámec
řádné úhradové vyhlášky pro rok 2021).
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3. Závěry jednání:
Příští jednání byla dohodnuta na termíny 28. 4. 2021 od 13:30, 12. 5. 2021 od 13:30 a 20. 5. 2021
od 15:00.
V Praze dne 1. 4. 2021
Zapsal: Ing. Miroslav Jankůj, Ph.D.
Schválil: Ing. David Šmehlík, MHA
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