Zápis z jednání zástupců Sdružení ambulantních dermatovenerologů ČR a
Svazu zdravotních pojišťoven
Konané dne 25.8.2020 v sídle ČPZP, Anglická 26, Praha
Jednání bylo zahájeno v 15:00 hod.
Přítomni:
•
•
•

SAD: MUDr. Irena Hejcmanová, MUDr. Darina Zelenková
OAKS: Jaroslav Duba, Jakub Weber
SZP: MUDr. Knorová (ČPZP), MUDr. Salcman-Kučerová (ZPMV), MUDr. Vacková (VoZP),
MUDr. Vojtová (OZP), MUDr. Šmach (ZP Škoda), MUDr. Plšková (SZP), MUDr. Mervartová
(SZP)

Zahájení a schválení programu zasedání:
MUDr. Knorová zahájila jednání, přivítala zástupce SAD, vyjádřila zájem o spolupráci svazových
pojišťoven se SAD a předala slovo Ing. Dubovi k prezentaci k jednotlivým bodům programu.
1. Centrová péče v dermatologii – pravidla nasmlouvání
Ing. Duba představil jednotlivé podmínky pro uzavření zvláštní smlouvy mezi pracovištěm a ZP,
které navrhla pracovní skupina výboru SAD (, MUDr. Darina Zelenková, prof. MUDr. Jana
Hercogova). Ke kritériím, která jsou jako příloha součástí tohoto zápisu, proběhla krátká diskuse:
a) ZPMV uvedla, že by to měla být primárně role odborné společnosti, aby vydefinovala, kolik je
potřeba specializovaných center, a že by SAD měl pravidla vydiskutovat s ČDS a dále, že
uvedený počet pacientů s danou diagnózou ve výši 300 (vysvětlení změny formulace: jen aby
se to nepletlo s číslem diagnózy z MKN) je pro pojišťovny složité ověřit, neboť mají data jen o
svých pojištěncích, nikoliv o pacientech jiné pojišťovny. SAD: diskuse s ČDS ohledně kritérií
proběhla, ale zatím nepanuje shoda; ohledně počtu pacientů bude na žadateli, aby doložil
splnění.
b) ZPMV se nelíbí bod týkající se povinnosti smluvního zajištění spolupráce s poskytovateli, kteří
budou své pacienty směrovat do daného centra. Hlavním důvodem je negativní zkušenost
z oftalmologie, kde centra finančně stimulují ambulantní oční lékaře formou platby za každého
pacienta, který je takto odeslán.
c) ČPZP má zájem, aby se dané centrum smluvně zavázalo přijmout pacienta na výzvu pojišťovny
v rámci zajištění dostupnosti péče
d) Tento bod byl uzavřen s tím, že se jedná ze strany SAD o návrh kritérií, který bude dále
diskutován bilaterálně s jednotlivými pojišťovnami. Každá z pojišťoven může mít individuálně
nastavená kritéria. Nabídka SAD ohledně vydefinování a zájem o spolupráci v budování
dostupné sítě specializovaných center byla ze strany pojišťoven přijata pozitivně.
e) SAD přislíbil nasdílet seznam pracovišť, které získali doporučení výboru ČDS pro horizon
scanning očekávaných žádostí o uzavření zvláštní smlouvy a pro případné oslovení zájemců
v případně rozšiřování sítě center v regionu.
2.

Změny ve způsobu provádění, vykazování a hrazení vyšetření kožních lézí

Ing. Duba představil koncept dvou typů vyšetření: (1) Preventivní vyšetření kožních lézí a (2)
Vyšetření kůže s použitím dermatoskopu. Ad 1) by bylo možné vykázat na 1 pacienta 1x ročně (u
imunosuprimovaných pacientů 4x ročně); ad 2) by bylo možné vykázat na 1 pacienta 1x den.

Detaily, včetně navýšení časové dotace u klinických vyšetření a bodových hodnot, jsou v přiložené
prezentaci).
a) Zdravotní pojišťovny chtějí ponechat preventivní vyšetření v režimu úhrad z programů
prevence, protože jim to umožňuje individualizovat přístup k poskytovatelům a pacientům.
Jedná se o samostatný rozpočet, o kterém si rozhodují zcela sami. Pro SAD je tento proces
akceptovatelný, ale vznesl požadavek na sjednocení pravidel a způsobu provedení s tím, že
ideálně by platba šla přímo na poskytovatele. K tomu ZP uvedly, že v praxi aplikují různé
přístupy a sjednocení a zjednodušení systému vykazování a úhrad je na individuálním
projednání s každou ZP.
b) K otázce navýšení bodových hodnot klinických vyšetření a úhrady vyšetření ad 2) se účastníci
shodují, že úhrady ambulantním dermatologům jsou nízké a je třeba nalézt systémové řešení
a to v návaznosti na vykazování a sledování parametrů kvality. ZP a SAD se dohodli, že povedou
za tímto účelem separátní jednání s jednotlivými ZP a dále jednání se zástupci SZP v Komisi pro
seznam zdravotních výkonů.
3. Zavedení dvou nových programů kvality
Ing. Duba představil návrh programů kvality lupénka a ekzém připravené SAD. Návrh programů
kvality je součástí tohoto zápisu jako příloha.
a) Všeobecně se pojišťovny vyjadřovaly veskrze pozitivně – ZPŠ potřebovala objasnit, co vlastně
dostanou výměnou za platbu lékaři navíc (kromě garantované kvality péče). SAD vyjasnil, že
navíc dostanou pojišťovny právě data ohledně tíže onemocnění a vývoj v čase, což jsou data,
která v současnosti ve standardním výkaznictví nefigurují.
b) Další postup bude projednán mezi SAD a jednotlivými ZP individuálně. Žádný z přítomných
zástupců pojišťoven se nevyjádřil ohledně prezentovaného apriori negativně – všichni jsou
ochotni ohledně programů jednat.
Závěr:
a) J.Duba a J.Weber domluví s jednotlivými pojišťovnami termíny schůzek k projednání bodů 1.3.
b) J.Duba domluví se zástupci SZP v Komisi pro seznam zdravotních výkonů termíny schůzek k
projednání bodu 2.
Jednání bylo ukončeno ve 17:00 hod.

Přílohy:
1. Prezentace promítaná na jednání
SAD-SZP_2020-08-25V02.pdf

2. Programy kvality

LUPENKA+_EKZEM+_
2020-08-10_ZP.pdf

Zapsal: Jakub Weber
Doplnil: Jaroslav Duba

Ověřil: MUDr. Irena Hejcmanová

