Zápis z jednání Koalice soukromých lékařů
2. září 2014
Přítomni: Dr. Šmatlák, Dr. Stará, Dr. Jojko, Dr. Chrz, Dr. Hülleová, Dr. Kudyn, Dr. Dvořák,
Omluveni: Dr. Houba Dr. Tautermann,
1. Dohodovací řízení na rok 2015
 SPL ČR, SPLDD ČR a SSG ČR se dohodly, SAS ČR se nedohodl, ČSK se dohodla, ale
dohodu zablokoval protestem segment lůžkové péče, takže výsledkem je nedohoda.
2. Novela zákona č. 48/1997 Sb.
 Návrh novely, která ukládá povinnost zveřejňovat smlouvy poskytovatelů zdravotní péče
se zdravotními pojišťovnami, je již předložen PSP ČR jako sněmovní tisk č. 126
(projednávání tisku je navrženo na pořad 17. schůze od 16. září 2014). Ministr
zdravotnictví na zveřejňování smluv trvá, další protesty tedy již nemají význam.
 Návrh České lékárnické komory na novelizaci zákona o veřejném zdravotním pojištění,
rozšiřuje okruh osob v kategorii nositel výkonu. Motivem pozměňovacího návrhu je
pravděpodobně snaha o kompenzaci regulačních poplatků, ale o rozšíření kompetencí
v oblasti výkonů usiluje ČLnK již delší dobu. Podle názoru zástupců KSL jde
o nesystémový a nepotřebný krok, který by odčerpával další prostředky z veřejných
financí. Koalice se shodla na textu nesouhlasného stanoviska, které bude zasláno MZ ČR
a členům zdravotního výboru PSP ČR.
3. Povinný eRecept
 Odmítavé stanovisko k povinnosti vystavovat recepty pouze v elektronické podobě přijala
KSL již v dubnu loňského roku. Nesouhlas lékařů s tímto návrhem je třeba zdravotnímu
výboru PSP ČR znovu připomenout. Dr. Jojko připraví text, který bude rozeslán spolu
se stanoviskem k návrhu ČLnK (poznámka – obě stanoviska byla odeslána 3. 9. 2014).
4. Informace o schůzce s ředitelem ÚZIS doc. RNDr. Ladislavem Duškem, Ph.D.
 Dr. Hülleová informovala o schůzce s ředitelem a dalšími pracovníky ÚZIS. Diskuse se
týkala připravovaného hodnocení kvality a bezpečí poskytované zdravotní péče.
Doc. Dušek přislíbil přihlédnout při jeho přípravě k názorům té části odborné veřejnosti,
které se bude předpis týkat.
5. Různé
 Dr. Kudyn navrhuje pozvat na některé z dalších jednání Koalice doc. MUDr. Bohuslava
Svobodu, CSc.
 Nabídku firmy Prolegis, která nabízí provedení auditu před kontrolou SÚKL, nebudou
zástupci KSL svým členům doporučovat. Podklady pro kontrolu SÚKL jsou na jeho
webových stránkách, podpora externí firmy tedy není nutná.
 Návrh zákona o rozpočtové odpovědnosti je možné ještě připomínkovat.
Termín dalšího jednání od 18.30 v Apolence
7. 10.
V Praze dne 12. 9. 2014
Zapsala: Mgr. Zina Sladkovská

