Změny v úhradové
vyhlášce na rok 2016

Hlavní principy úhradové vyhlášky na rok 2015
Navýšení prostředků na platy zdravotníků
• U poskytovatelů lůžkové péče navýšení paušální úhrady o 2,5 %,
což umožňuje 5 % růst tarifních platů
• Navýšení hodnoty indexu nositelů v Seznamu výkonů o 10 %

V roce 2016 předpokládáme vyrovnanou bilanci systému.

Dohodovací řízení - dohoda
• Úhradová vyhláška pro rok 2016 bude zohledňovat závěry
dohodovacích řízení s přihlédnutím k veřejnému zájmu.
• Dohody bylo dosaženo v následujících segmentech:
•
•
•
•

Laboratorní komplement,
Ambulantní gynekologové,
Zdravotnická dopravní služba,
Zdravotnická záchranná služba.

• Parciální dohody bylo dosaženo v následujících segmentech:
• Hemodialyzační péče,
• Praktičtí lékaři pro děti a dorost.

Změny v úhradové vyhlášce 2016
Akutní lůžková péče

• Úhrada formou případového paušálu
• Paušál podmíněný produkcí měřenou DRG – paušál poměrně
snížen při nedosažení produkce 98 %.
• Paušál 102,5 % roku 2015, KPP zrušeny
• Poskytovateli bude z 85 % hrazena produkce v pásmu od 104 % do
120 % casemixu roku 2015 a tato produkce bude poměrně snížena,
pokud poskytovatel nedosáhne požadovaného navýšení počtu
globálních unikátních pojištěnců.
• Zavedení sankce za výrazný nárůst překladů
• Do regulací za vyžádanou péči se nezahrnují výkony screeningu.

Změny v úhradové vyhlášce 2016
• Úhrada vyčleněná z úhrady formou případového paušálu – bez
limitu
• Porody, HIV a novorozenci.

• Individuálně smluvně sjednaná složka úhrady
• Zahrnuty další balíčky
• Dříve: kardiostimulátory+kardiovertery, stenty
• Nově: transplantace, kochleární implantáty, TEP, katarakty.

• Ochranná léčba na psychiatrii vyjmuta z regulací na ZUM,
ZULP, léčivé přípravky a vyžádanou péči.
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Následná péče
• 2,5 % růst paušální sazby za den hospitalizace oproti roku 2015
• Paušální sazba v roce 2016 musí být vyšší než nově stanovené
minimum

Hospic
• růst hodnoty bodu na 1,02 Kč.

Praktičtí lékaři pro dospělé
• Kapitační sazba 52 Kč za splnění podmínek – ordinační hodiny,
návštěvní služba, preventivní prohlídky, screeningy. Při neplnění
podmínek snížení kapitační sazby (minimum 49 Kč).
• Snížená kapitační sazba za ty pojištěnce, kteří v posledních třech
letech praktického lékaře nenavštívili, pokud jich má poskytovatel
více než 15 %.
• Bonifikace za poskytování zdravotních služeb v rámci lékařské
pohotovostní služby
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Stomatologové
• Navýšena úhrada výkonů extrakce, anestezie a plomby tak, aby
segment měl zajištěn celkový růst úhrad o 2 %.
• Zvýšena úhrada pro akutní ošetření v rámci pohotovostní služby.

Ambulantní specialisté, fyzioterapeuti, zdravotní sestry
• Zastropována úhrada na unikátního pojištěnce navýšena o 1 %.
• V seznamu zdravotních výkonů bude upravena „cena práce“
o 10 %

Děkuji za pozornost!

