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Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle zákona

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví

dne 11. února 2018, evidované pod č.j.: ve věci vyúčtování kompenzací

za zrušené regulační poplatky ze strany zdravotních pojišťoven vůči zdravotnickému

zařízení NeuroCom s.r.o. Vám sděluji následující:

„Vážená paní doktorko,

Úhrada výkonu č. 09543, signální výkon klinického vyšetření, není koncipována jako

úhrada za zdravotní služby. Jedná se spíše o finanční kompenzaci za zrušené regulační

poplatky ve výši vybraných poplatků v roce 2014. Z tohoto důvodu je kompenzace

limitována počtem vykázaných výkonů v roce 2014.

Výjimku z limitů daných vlastní referenční produkcí tvoří pouze situace, kdy poskytovatel

neexistoval, vznikl v průběhu roku 2014 nebo neměl uzavřenou smlouvu se zdravotní

pojišťovnou. V těchto případech zdravotní pojišťovna použije jako referenční hodnotu

počty výkonů srovnatelných poskytovatelů. Pokud však poskytovatel v roce 2014

existoval, ale poskytoval zdravotní služby pouze část roku, výjimka se na něj bohužel

nevztahuje. Poskytovatel má však možnost domluvit se individuálně se zdravotní

pojišťovnou buď na navýšení referenčního počtu výkonů, nebo na použití referenčního

počtu srovnatelných poskytovatelů. Není tudíž pravda, že pojišťovna nemá jinou možnost

než postupovat dle úhradové vyhlášky a nezohledňovat individuální specifika jednotlivých

poskytovatelů.
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Ministerstvo zdravotnictví však se stávajícím stavem není dlouhodobě spokojeno.

Navázání kompenzace na rok 2014 a používání počtu výkonů srovnatelných

poskytovatelů není optimální, nehledě na další specifické problémy u konkrétních

poskytovatelů. Pro rok 2019 tudíž Ministerstvo zdravotnictví zvažuje zrušení signálního

výkonu a převedení úhrady za signální výkony přímo do bodového ohodnocení za klinická

vyšetření.
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