V Praze 11. 5. 2020

Vážení členové SPGE, milé kolegyně a kolegové,
Jak jsme Vás informovali, 6. 5. 2020 se konečně uskutečnilo dlouho očekávané společné jednání všech
29 uskupení sdružených v segmentu ambulantních specialistů, po kterém jsme od února volali.
Účastníci se shodli na požadavcích pro rok 2020 i 2021 a tyto budou poslány zdravotním pojišťovnám
před dalším jednáním, které se uskuteční 14. 5. 2020. Finální znění naleznete na odkazu zde.
Co se týká úhrad roku 2021, tak předloženy byly tři návrhy: ČLK, SAS a uskupení SAD, SAI a SPGE. SAS
navrhoval zachování stejného principu, jako platí pro letošní rok, ale po dlouhé diskusi nakonec svůj
návrh stáhl. Ve finále se pak rozhodovalo mezi návrhem ČLK a návrhem uskupení SAD, SAI a SPGE.
Návrh předložený ČLK:
„Zástupci poskytovatelů segmentu AS podporují návrh ČLK na zvýšení ceny práce všech nositelů výkonů
v SZV o 20%. Dokud nebude rozhodnuto o tom, zda návrh ČLK bude či nebude MZ začleněn do SZV,
není možné seriózně jednat o textu vyhlášky pro rok 2021.“
Výsledek hlasování: PROTI návrhu hlasovali zástupci SAD, SAI a SPGE, všichni ostatní byli PRO
Návrh předložený SAD, SAI a SPGE:
„Zástupci poskytovatelů segmentu AS podporují návrh ČLK na zvýšení ceny práce všech nositelů výkonů
v SZV o 20% a současně žádáme o ukotvení nepodkročitelné hodnoty bodu ve výši 1 Kč v úhradové
vyhlášce pro rok 2021.“
Výsledek hlasování: PRO návrh hlasovali zástupci SAD, SAI a SPGE, PROTI byli všichni ostatní zástupci
Rozdíl mezi návrhem naším a návrhem ČLK je vyznačen tučně v textu. Důvodem našeho požadavku na
nepodkročitelnost 1 Kč/bod je, že pokud nebude ve vyhlášce, nebo ještě lépe v zákoně toto ukotveno,
reálně hrozí, že se navýšení bodových hodnot výkonů do úhrad nepromítne vůbec, nebo jen částečně.
Pojišťovnám ani Ministerstvu zdravotnictví totiž nic nebrání v tom, aby při navyšování bodových
hodnot výkonů v praxi minimalizovali navyšování plateb poskytovatelům. K tomu mohou použít různé
nástroje, jako je například snížená korunová hodnota bodu, degresivní koeficient navýšení PURO, nebo
znovu zavedení degresivní hodnoty bodu, která v našem segmentu platila do roku 2015 a dodnes platí
například v radiologii.
Tento čtvrtek se tedy těšíme na, v pořadí již třetí, jednání s pojišťovnami, o jehož výsledcích Vás
budeme informovat.
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