V Praze dne 17. 5. 2019

Vážení členové SAD, milé kolegyně a kolegové,

Dohodovací řízení o úhradách pro rok 2020 se blíží ke svému konci a rádi bychom Vás proto informovali
o jeho průběžných výsledcích.
Vyjednávání začalo 21.3.2019 uzavřenou schůzkou segmentu ambulantních specialistů (AS), na kterém
byl odsouhlasen seznam požadavků (zasíláme v samostatné příloze). Mluvčím segmentu byl zvolen
MUDr. Zorjan Jojko, neboť SAS, který reprezentuje, má nejvíce plných mocí. MUDr. Jojko si následně
dle zvyklostí vybral užší vyjednávací tým. Opakovaně jsme usilovali o to, abychom se stali členy tohoto
vyjednávacího týmu, ale po celou dobu nám nebylo vyhověno. O to intenzivněji jsme předkládali
změnové návrhy a komentáře a s radostí musíme konstatovat, že, pokud nenastane nějaký
neočekávaná zvrat, podařilo se nám pro dermatovenerology vyjednat první hmatatelné benefity.
Stejně jsme se ale nevzdali a 13.5. přišel zvrat, kdy jsme byli přizváni na jednání užšího týmu s plátci
v úterý 14.5.
Celkem zatím proběhlo s pojišťovnami pět jednání (4.4.; 16.4.; 25.4.; 6.5. a 14.5.) a v následujícím textu
Vám přináším souhrn hlavních výstupů. Naše připomínky a návrhy, které se promítly do finálního
výsledku, jsme vyznačili barevně.

Požadavek 1 z 21.3.2019:
Úhrada všech vykázaných a pojišťovnou uznaných bodů - návrat k úhradovému mechanizmu z r.
2015 dle tehdy platného vzorce, který zohledňoval degresivní hodnotu bodu za výkony
provedené nad limit průměrné úhrady na RČ počítané ne v korunách, ale v bodech. Hodnota
nadlimitních bodů smí být jen mírně nižší proti základní. Poznámka: na náš návrh byl tento
požadavek zcela vypuštěn. Návrat k systému z roku 2015, kdy docházelo k devalvaci korunové
hodnoty bodu, by byl velkým krokem zpět.
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Požadavek 2 z 21.3.2019:
U výkonů, u nichž došlo od roku 2016 v Seznamu výkonů k úpravě bodového hodnocení
přiměřený přepočet výše jejich úhrady v referenčním období s odpovídajícím navýšením PUROo
(např. dermatologie a ORL). Preferujeme systém navýšení PUROo tak, že bude referenční období
přepočítané podle nové bodové hodnoty výkonů.
Velkým úspěchem v rámci vyjednávání o tomto požadavku, bylo rozšíření textu o poslední větu. Celou
dobu pak aktivně předkládáme komentáře a argumenty, kterými usilujeme o to, aby byl tento
požadavek ukotven přímo v Úhradové vyhlášce. Považujeme to za zcela zásadní, protože takovýto krok
by umožnil realizovat valorizace výkonů v potřebné šíři a byl by garantován způsob, jejich přímého
promítnutí do úhrad. Bohužel tento klíčový požadavek nebyl na žádné z probíhajících schůzek
předložen vyjednávacím týmem v plném znění. Výstup z prvního jednání s plátci 4.4.2019 pak byl:
Citace ze zápisu AS z 4.4.2019:
„Proběhla diskuse o zohlednění změn výkonů v SZV a jejich promítnutí do úhrady v odbornostech
ORL a dermatologie. VZP ČR s ORL o zohlednění jedná již pro rok 2019 a nebrání se nalezení
nějakého mechanismu i pro dermatologii. SZP problém tolik neeviduje vzhledem k tomu, že část
poskytovatelů je výkonových (minimální počet pojištěnců) a k narovnání postupně dochází.
Nicméně poskytovatelé reagují, že některé odbornosti rostly, zatímco u těchto dvou odborností se
úhrada jen dorovnávala. Zdravotní pojišťovny zpracují analýzu, kolik finančních zdrojů by toto
zohlednění konzumovalo z očekávaného nárůstu.“
Takovýto vágní závěr byl pro nás nepřijatelný a trvali jsme proto na projednání původního požadavku
a vydefinování konkrétního postupu, jak bude dorovnání provedeno. Další jednání užšího týmu AS
s plátci následovalo 16.4.2019 a skončilo následujícím výsledkem:
Citace ze zápisu AS z 16.4.2019:
„V principu jsou dvě možnosti řešení:
a. Navázat na jednání zástupců ORL a navýšení na L3 nechat v úhradách promítnout jen u
vybraných 4 výkonů v ORL (71133, 71315, 71313, 71317) a 3 v dermatologii
(44237,44239, 44113).
b. Realizovat navýšení na L3 u všech výkonů obou oborů, kterých se tento problém týká.
Návrh mechanismu by byl takový, že by došlo k dorovnání individuální hodnoty bodu na 1 Kč u
změněných výkonů.“
Výsledek jednání byl pro nás opět neakceptovatelný ze 3 důvodů:
1. Dorovnání změn v bodových hodnotách výkonů musí platit pro všechny výkony, bez ohledu
na to, jestli se měnil nositel, materiál, přístroje atd.,
2. Přepočet musí být proveden na reálné korunové hodnoty bodu, a nejen na úroveň 1 Kč/bod
3. Zohlednění změn v bodových hodnotách výkonů musí být platné pro všechny odbornosti,
musí být ukotveno přímo ve vyhlášce a musí být provedeno přes navýšení PUROo za
referenční období, které bude přepočteno podle nových bodových hodnot výkonů.
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Jen pro Vaši představu, pokud bychom výše uvedené nerozporovali, rozdělilo by se mezi všechny
dermatovenerology jednorázově pouze 1,9 mil. Kč ve variantě a) resp. 1,5 mil. Kč ve variantě b), což
jistě nelze považovat za smysluplné dorovnání.
Následovalo jednání 25.4.19 kdy se díky kontinuálnímu tlaku z naší strany povedlo výsledek opět o
něco vylepšit a bylo akceptováno navýšení reálné korunové hodnoty bodu:
Citace ze zápisu AS z 25.4.2019:
„Bylo odsouhlaseno, že dermatologům a ORL bude navýšena úhrada výkonů, kde byla upravena
kategorie nositelů výkonů na L3 na tuto úroveň. Bude to provedeno navýšením PUROo ve stejné
hodnotě bodu, jaký u nich je užit u jiných výkonů, nikoli jen v hodnotě 1,- Kč, jak bylo uvedeno
v minule mnou rozesílané tabulce VZP. Náklady na toto budou cca 60 mil. Kč.“
Protože z textu není zřejmé, jakým způsobem (vzorec výpočtu) bude dorovnání u ORL a DER
provedeno, aby si ho mohli poskytovatelé sami spočítat/zkontrolovat a věděli tak, kolik dostanou,
požádali jsme mluvčího segmentu, aby tento dotaz vznesl na dalším jednání s plátci. Dále jsme chtěli
vědět, jestli bude možné navýšení pro ORL a DER požadovat zpětně za roky 2016-2018 a bude platné i
pro rok 2019. Poslední dotaz byl, jestli byl konečně projednán požadavek AS v původním znění
z 21.3.2019, tj. promítnutí změn v bodových hodnotách do výkonů bez ohledu na odbornost a na to,
jestli se měnil nositel, materiál, přístroje atd., a jeho ukotvení do úhradové vyhlášky.
Aktuální výsledek projednávání tohoto bodu je od jednání užšího týmu s pojišťovnami 6.5.2019 takový,
že se mimo úhradovou vyhlášku podařilo vyjednat jednorázové narovnání změn v bodových
hodnotách výkonů pro DER a ORL.
Citace ze „Návrhu dohody za segment AS“ z 6.5.2019:
„Poskytovatelům v oborech ORL a dermatologie navýší zdravotní pojišťovny PUROo na úroveň,
která odpovídá kategorii nositelů výkonů L3 s hodnotou bodu a za podmínek odpovídajícím
odstavcům A) 2 a 3. výše, a to u všech výkonů, u nichž je toto uvedeno v platném seznamu
výkonů.“
Protože způsob provedení dorovnání není stále zcela jasný, požádali jsme na schůzce 14.5. (tentokrát
již osobně), aby nám byl vzorec sdělen a zdravotní pojišťovny přislíbili, že ho zašlou.
Pro dermatovenerology je tedy dobrá zpráva, že dojde k narovnání historických změn v bodových
hodnotách výkonů, nicméně pokud se budou do budoucna opět bodové hodnoty výkonů měnit,
mechanismus jejich promítnutí do úhrad neexistuje.
Další postup bude takový, že nyní vyčkáme na dodání vzorce pro přepočet dorovnání úhrad a v případě
nejasností vstoupí SAD do jednání s plátci. Co se týká dorovnání úhrad za roky 2018 a 2019 jsme
připraveni vést jednání za ty z Vás, kteří nás o to požádají.
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Požadavek 3 z 21.3.2019:
Rozšíření úhradového vzorce o „pojistku“, která zajistí, že reálná hodnota bodu žádnému
poskytovateli neklesne pod 1,- Kč. ZUM a ZULP musí být hrazen v plné výši.

Po jednání 16.4.2019 navrhl vyjednávací tým tento požadavek v rámci Dohodovacího řízení na rok 2020
neřešit a otevřít ho v paralelním jednání, což bylo všemi, kromě nás, jednomyslně odsouhlaseno.

Požadavek 4 z 21.3.2019:
Navýšení úhrad o 7% proti roku 2019, (tj. o 13% proti roku 2018), což se musí promítnout do
hodnoty bodu i koeficientu ve vzorci jejich odpovídajícím navýšením.
Po všech jednáních jsme nakonec dospěli 6.5.2019 k průběžné dohodě o navýšení PUROo pro rok
2020 o maximálně 15% (5% fixní koeficient + (4% +4%+2%) za bonifikační kritéria).
Posledním, ale velmi podstatným z našich úspěchů bylo prosazení úpravy ustanovení ohledně postupu
stanovení PURO u nových poskytovatelů, ve kterém bylo na náš návrh přijato doplnění poslední věty
odstavce č. 4 Přílohy 3 úhradové vyhlášky o text „…se zohledněním struktury a rozsahu poskytované
péče“. Prakticky to bude znamenat, že pokud budete nově uzavírat smlouvu se zdravotní pojišťovnou,
nemělo by se PURO stanovovat průměrem v rámci odbornosti, ale podle poskytovatelů se
srovnatelnou strukturou výkonů. Aktuální znění odstavce č. 4 Přílohy 3 úhradové vyhlášky by mělo znít:
Citace ze „Návrhu dohody za segment AS“ z 6.5.2019:
„U poskytovatele, který v referenčním období nebo jeho části neexistoval, neměl uzavřenou
smlouvu se zdravotní pojišťovnou, neposkytoval péči v dané odbornosti, použije zdravotní
pojišťovna pro účely výpočtu průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce hodnoty za
referenční období srovnatelných poskytovatelů v dané odbornosti se zohledněním struktury a
rozsahu poskytované péče.“
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Vážené kolegyně a kolegové, v rámci prvního měsíce, kdy SAD oficiálně zatupujeme, jsme naplno
vyjednávali ve váš prospěch a věříme, že budete s těmito dílčími výsledky, alespoň dočasně, spokojeni.
Našim cílem pro rok 2021 však bude prosazení systémových změn a jejich ukotvení přímo v úhradové
vyhlášce. Máte právo svobodné volby, komu dáte plnou moc k zastupování, ale vzhledem k praktickým
zkušenostem se za požadavky ambulantních dermatovenerologů nebude brát ani SAS ani ČLK a vše si
musíme prosazovat a vyjednat jen a jen sami. Byli bychom proto rádi, pokud byste pro rok 2021 dali
plnou moc SAD. Celkem nás je téměř 500 a pokud by všichni dali plnou moc SAD, měli bychom ve
vztahu k SAS (1.368 plných mocí) i ČLK (980 plných mocí) úplně jinou vyjednávací pozici.

Příjemný den a pokud máte jakékoli náměty, komentáře, připomínky, napište nám nebo volejte.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Duba
jaroslav.duba@oaks.cz
+420 606 613 224
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