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Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolte nám navázat na náš předchozí
newsletter, ve kterém jsme se začali zabývat jednotlivými úhradovými dodatky zdravotních pojišťoven na rok 2017 a poskytnout Vám základní
rozbor těch zbývajících.
ÚHRADOVÝ DODATEK OZP
OZP přináší vlastní komplexní návrh výpočtu úhrady a uplatnění regulací za rok 2017. Za
zmínku stojí především:
- pevná hodnota bodu 1,03 Kč jako dle vyhlášky,
- vzorec pro výpočet stropu úhrady vychází
z vyhlášky, ale nepočítá se zohledněním
mimořádně nákladných pojištěnců,
- navýšen koeficient možného nárůstu úhrady
z vyhláškových 1,035 na 1,04, v případě doložení diplomu celoživotního vzdělávání dokonce
na 1,045,
- za výkon 09543 bude hrazeno á 30,- Kč bez
jakýchkoliv omezení, úhrada za tento výkon
bude poskytována nad rámec sjednané PMÚ,
- regulace za preskripci a vyžádanou péči stejně
jako ve vyhlášce při překročení 102 %, maximálně 40 % z překročení, u preskripce zvýhodnění elektronické preskripce, regulace ZUM/
ZULP není stanovena,
- liberační důvody umožňující vyloučení regulací
obdobné jako ve vyhlášce, ALE, opět je podstatně znehodnocena možnost odůvodnit
preskripci a vyžádanou péči, které způsobily
překročení referenčních hodnot a tím dosáhnout snížení či vyloučení regulací,
- vyúčtování do 120 dnů,
- možnost žádosti o navýšení hodnoty úhrady
(v individuálních, zvláštního zřetele hodných
případech).
Závěr o výhodnosti či nevýhodnosti
bude u této pojišťovny vždy záviset na konkrétních výsledcích a poměrech ordinace
– např., pokud lze předpokládat, že poskytovatel nebude z titulu preskripce či vyžádané
péče regulován a nemá mimořádně nákladné
pojištěnce, je dodatek výhodný, pokud naopak
poskytovatel předpokládá, že regulován bude
a bude se chtít bránit odůvodněním, bude otázka
výhodnosti záviset na současném vyhodnocení
případného přínosu dodatku v podobě úhrady
09543 bez omezení a případného nárůstu stropu
a hodnoty bodu.
ÚHRADOVÝ DODATEK ZPMV
ZPMV se částečně odchyluje od vyhlášky
a upravuje vlastní způsob výpočtu úhrady (varianta výkonová a paušální). Stran úhrady za
výkony je stanoveno:
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- hodnota bodu ve výši 1,03 Kč za bod,
- vzorec pro výpočet stropu úhrady vychází
z vyhlášky, ale nepočítá se zohledněním
mimořádně nákladných pojištěnců, navíc se
do průměrné úhrady na 1 unikátního pojištěnce
nezapočítává ZUM a ZULP (ve vyhlášce ano).
Ohledně nezapočítání ZUM a ZULP doporučujeme kontaktovat pojišťovnu, jak budou tyto
v roce 2017 hrazeny,
- úhrada za výkon 09543 jen do limitu daného
úhradou v roce 2014,
- PMÚ ve dvou variantách – buď 1/12 z 103,5 %
celkové úhrady v roce 2015, nebo výkonově
s pevnou hodnotou bodu 1,03 Kč – vždy je to
však jen záloha,
- vyúčtování do 30. 4. 2018 (vyhláška 150 dnů).
POZOR:
V otázkách regulačních srážek dodatek
sice odkazuje na vyhlášku, ale pouze na část
o jejich uplatnění, nikoliv možnostech neuplatnění (př. odůvodnění péče) a jejich limitaci
(max. 15 % objemu úhrady). Proto doporučujeme vyčkat dalších jednání a v této podobě
jej neuzavírat.
ÚHRADOVÝ DODATEK RBP
RBP se také odchyluje od vyhlášky a stanovuje vlastní systém úhrady za výkony, regulace
pak vycházejí de facto z úpravy provedené úhradovou vyhláškou. Dále se navrhuje:
- hodnota bodu ve výši 1,03 Kč za bod,
-
vzorec pro výpočet stropu úhrady vychází
z vyhlášky, ale nepočítá se zohledněním
mimořádně nákladných pojištěnců, navíc se
do průměrné úhrady na 1 unikátního pojištěnce
nezapočítává ZUM a ZULP (ve vyhlášce ano).
Ohledně nezapočítání ZUM a ZULP doporučujeme kontaktovat pojišťovnu, jak budou tyto
v roce 2017 hrazeny,
- koeficient ve výši 1,04 pokud se polovina
nositelů výkonů účastní programu celoživotního vzdělávání,
-
koeficient ve výši 1,045 pokud poskyto
vatel začne ve 2017 administrovat přílohu 2
elektronicky,
- pro poskytovatele, kteří v roce 2015 či 2017
ošetřili (ošetří) 100 a méně pojištěnců při
standardní ordinační době 30 hodin týdně, se
nepoužije zastropování a jsou hrazeni výkonově bez omezení (vyhláška toto umožňuje do
limitu 50 pojištěnců/rok),
- nové výkony se zohledňují,
-
z ohlednění nákladných pojištěnců pojišťovna může akceptovat na základě žádosti
poskytovatele,
- úhrada výkonu 09543 jako ve vyhlášce, tedy
s omezením úhradou z roku 2014.
- regulace jako ve vyhlášce + 100 a méně = bez
regulační srážky, 40 % z pozitivních listů

SZP ČR – pojišťovna zohlední.
Pojišťovna předkládá 2 varianty úhradového
dodatku – bez nákupu a s nákupem.
POZOR:
Varianta s nákupem obsahuje ustanovení o další limitaci úhrady - maximální výši
objemu sjednaných služeb pro tok 2017, nad
kterou není poskytována již žádná úhrada bez
souhlasu pojišťovny
Tzv. úhradový dodatek bez nákupu se jeví
jako výhodný, úhradový dodatek s nákupem
doporučujeme nepodepisovat a požádat
pojišťovnu o změnu.
ÚHRADOVÝ DODATEK ŠKODA
Konečně, i pojišťovna ŠKODA přichází
s vlastním modelem úhrady za výkony, stran
regulací však platí, že nabídnutý režim v podstatě odpovídá vyhlášce. K úhradám pak upozorňujeme na tyto ukazatele:
- hodnota bodu ve výši 1,03 Kč za bod,
- vzorec pro výpočet stropu úhrady vychází
z vyhlášky, ale nepočítá se zohledněním
mimořádně nákladných pojištěnců,
- nabízí navýšení koeficientu o 0,015 v případě
naplnění tzv. indexu dostupnosti (objednávkový systém s garancí maximálně 30 minutového zpoždění přijetí k vyšetření po čase, na
který je pojištěnec objednán),
- úhrada výkonu 09543 bez omezení,
- POZOR – v čl. II odst. 4 se sjednává, že veškeré případné vzájemné závazky a pohledávky vzniklé do 31. 12. 2015 se považují za
vypořádané – nevýhodné pro poskytovatele,
kteří vůči této pojišťovně evidují a případně
i řeší jakékoliv pohledávky!
Návrh předložený pojišťovnou ŠKODA se
tedy jeví jako výhodný pro poskytovatele, kteří
neevidují větší množství mimořádně nákladných
pojištěnců, to však vždy za podmínky, že nehodlají vůči ŠKODĚ uplatňovat jakékoliv pohledávky
vzniklé ze vzájemných vztahů z doby před
31. 12. 2015.
Výše uvedený model úhrady se týká poskytovatelů, kteří v referenčním období poskytli
hrazené služby 51 a více unikátním pojištěncům.
Těm, kteří poskytli 50 a méně, předložila pojišťovna jiný dodatek obsahující úhrady v plné hodnotě bodu bez omezení a bez regulací.
V případě Vašeho zájmu o bližší doporučení
úhradového dodatku na základě specifických
podmínek Vaší praxe jsme připraveni Vám být
plně nápomocni.
Neváhejte se na nás kdykoliv obrátit na níže
uvedené kontakty.
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