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Parametry systému v roce 2015 - Příjmy
• Předpokládaný nárůst výběru pojistného o 9 mld. Kč + 1 mld. Kč
ze snížení rezervního fondu a přídělů do provozního fondu.
1,2 mld. Akutní lůžková
4,2 mld. Regulační poplatky
1,6 mld. Ambulantní péče
cca 10 mld.

0,5 mld. Specializovaná centra
3,8 mld. Lůžková péče

0,6 mld. Následná péče

0,2 mld. Lázně
0,7 mld. Recepty
1,5 mld. Ambulance
2,8 mld. Akutní + Ambul.
0,7 mld. Následná péče

0,3 mld. Lázně

• Celkové disponibilní zdroje na zdravotní služby v roce 2015 se
odhadují na 239 mld. Kč.

Hlavní principy úhradové vyhlášky na rok 2015
Kompenzace zrušení regulačních poplatků:
•
•
•
•
•

1,2 mld. poplatek za hospitalizaci – akutní lůžková péče.
0,6 mld. poplatek za hospitalizaci – následná péče.
0,2 mld. poplatek za hospitalizaci – lázně.
0,7 mld. poplatek za léky vydané na recept.
1,5 mld. poplatek za klinické vyšetření.

Celkem 4,2 mld. Kč
Navýšení prostředků na platy zdravotníků v těch segmentech,
ve kterých dochází od roku 2015 k navýšení tarifní platů o 5 %.

Umožnění přirozeného růstu jednotlivých segmentů.

Dohodovací řízení - dohoda
• Dohody bylo dosaženo v následujících segmentech:
• segment praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a
dorost,
• segment lázeňské léčebně rehabilitační péče a zdravotní péče
v ozdravovnách,
• segment ambulantní gynekologie,
• segment zdravotní dopravy.

• Dohody bylo dosaženo také v segmentech*:
• segment ambulantní stomatologie,
• segment poskytovatelů mimolůžkových laboratorních a
radiologických služeb.
* Dohody byly vetovány, ale při tvorbě vyhlášky se z těchto dohod vycházelo.

Dohodovací řízení - nedohoda
• Dohody nebylo dosaženo v následujících segmentech:
•
•
•
•
•

segment poskytovatelů akutní lůžkové péče,
segment poskytovatelů následné lůžkové péče,
segment poskytovatelů ambulantní specializované péče,
segment poskytovatelů domácích zdravotních služeb,
segment poskytovatelů fyzioterapie.

Změny v úhradové vyhlášce 2015
• Nemocniční péče
• Akutní lůžková péče: úhrada2015 = (úhrada2014 + RP2013) * 1,03 * Kpp
• Navýšení finančních prostředků na platy zdravotníků.

Pokračování v platbě pomocí paušálu podmíněného produkcí
měřenou DRG.
• Ambulantní péče: úhrada2015 = úhrada2014 * 1,03 * Kpp + RPmax 2013
Hrazena pouze nesníženou hodnotou bodu.

Změny v úhradové vyhlášce 2015
• Následná lůžková péče
• Hrazena paušální sazbou za jeden den hospitalizace ve výši 109 %
sazby pro rok 2014.

• Mimo-nemocniční segmenty
•
•
•
•
•

U ambulantních specialistů se zvyšuje hodnota bodu na 1,03 Kč.
Praktičtí lékaři – zvýšení nejvyšší kapitační platby na 52 Kč.
Ostatní mimo-nemocniční segmenty podobné roku 2014.
Podpora vykazování elektronických receptů.
Kompenzace zrušených regulačních poplatků za klinické vyšetření.

Děkuji za pozornost!

