21. 1. 2014 Praha ČSK- jednání Koalice soukromých lékařů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
1. Úhrady zdravotní péče v roce 2014
 ČSK jedná se zdravotními pojišťovnami o možnosti navýšení úhrad u amalgámových

výplní hrazených z veřejných prostředků nad částku vydanou Úhradovou vyhláškou.
Tato jednání zkomplikovalo vydání cenového výměru MZ ČR, ve kterém je
stanovena maximální cena výplně, navýšená pouze o 10%.
S VZP bylo dohodnuto, že finanční prostředky nevyčerpané na úhrady stomatologické
péče v roce 2013 budou vyplaceny zubním lékařům v roce 2014 v jednorázové částce.
 SPLDD získalo při jednání se zdravotními pojišťovnami příslib bonifikací, které však
budou, vzhledem k přesunu většiny finančních prostředků do nemocnic, minimální.
Z Úhradové vyhlášky byly, zřejmě omylem, vyřazeny dva základní preventivní kódy.
Jejich úhradu bude muset SPLDD projednat se zdravotními pojišťovnami individuálně.
 SAS – Dr. Jojko informoval o dohodě uzavřené mezi ČLK a VZP, na základě které budou
formou bonifikace a měkčích regulací odměňováni lékaři, kteří se vzdělávají. Toto řešení
zřejmě přinese řadu problémů. SAS vydal generální výzvu nepodepisovat cenové dodatky,
které vycházejí z Úhradové vyhlášky na rok 2014. Probíhají jednání o navýšení hodnoty
bodu a o tolerování překročení finančního limitu na zdravotní péči.
 SSG vyjednává se zdravotními pojišťovnami již dlouhodobě individuální dohody odlišné
od Úhradové vyhlášky, které se u jednotlivých zdravotních pojišťoven liší. Zdravotní
pojišťovny posílají postupně cenové dodatky k připomínkování a tyto dodatky kopírují
sjednané dohody.
2. Regulační poplatky

Zástupci KSL kladně hodnotili odezvu na otevřený dopis poslancům Parlamentu ČR
ze dne 7. 1. 2014. Dr. Dvořák navrhl pozvat na další setkání Koalice poslance za hnutí
ANO Dr. Miloslava Janulíka. Osloví jej a sdělí KSL, zda Dr. Janulík pozvání na jednání
přijal (pozn. – podle informace Dr. Dvořáka se Dr. Janulík únorového jednání KSL
zúčastní).
3. Návrh zákona o registru smluv

Návrh se týká pouze organizací zřízených zákonem.
4. Různé
 Dr. Dvořák navrhl vzájemnou podporu a společnou medializaci při prosazování návrhů
jednotlivých sdružení, případně odborných společností, na vyřazování kódů z veřejného
zdravotnictví.
 Dr. Kudyn informoval o problému dětských lékařů s centrálním registrem pojištěnců.
V současné době vede každá pojišťovna vlastní registr a nedostatečná komunikace mezi
nimi způsobuje vypadávání pacientů ze systému. Při vazbě na kapitační platbu není tato
platba uhrazena.

