e-mail ze dne 20.1.2014 10:33
celoživotní vzdělávání- bonifikace
Jeden z častých dotazů je rovněž to, zda máme dodávat diplomy celoživotního vzdělávání na VZP. Dohoda s
VZP zní, že VZP si vyžádá od ČLK přehled smluvních partnerů, kteří diplom mají. Poté rozešle všem, zda
podmínku splňují, či ne. Pokud někdo obdrží vyjádření, že nesplňuje a diplom má, dodá jej a VZP mu přizná
bonifikaci.
Zdraví
Vladimír Dvořák

e-mail ze dne 17.1.2014 13:45
úhradový dodatek VZP
Dovoluji si sdělit pozitivní informaci: s VZP jsem domluvil pro letošní rok pro ty, kteří se prokáží diplomem
celoživotního vzdělávání, kromě navýšení Inu o 0,01, také navýšení hodnoty bodu o 0,01 Kč. S navýšením
VZP souhlasila vzhledem k mechanismu úhrady v našem segmentu. Při prostém navýšení Inu bychom byli
znevýhodněni oproti jiným segmentům. Souhlas VZP oceňujeme jako vstřícný krok.
Zdraví
V. Dvořák

e-mail ze dne 17.1.2014 13:36
úhradový dodatek OZP
Vážení,
úhradový dodatek, který OZP bude rozesílat, odpovídá dohodě našeho segmentu s plátci v rámci
Dohodovacího řízení. Doporučujeme podepsat.
Zdraví
Vladimír Dvořák

e-mail ze dne 10.1.2014 15:45
prevence, tento týden naposledy :-)
Snad ještě několik posledních odpovědí na poměrně časté dotazy:

-

Kód 63050 nelze vykázat s žádným klinickým vyšetřením, tedy ani s komplexním

-

Ke zmíněnému kódu lze vykázat odběr materiálu, není- li to odběr cytologie

-

To je snad (pro tento týden jistě J) vše.

-

Děkuji všem, co mi poslali poděkování , nemám bohužel sílu odepsat všem individuálně.

Hezký víkend
Vladimír Dvořák

e-mail ze dne 10.1.2014 12:27
prev. prohlídka
Někteří z Vás se dotazovali, kde seženou nový Seznam výkonů v knižní podobě. Zasílám nabídku jedné
z našich členek.
Zdraví
V. Dvořák

Vážené kolegyně, vážení kolegové
Ministerstvo zdravotnictví vydalo pro rok 2014 novelu Seznamu zdravotních výkonů s bodovými
hodnotami (SZV), která zejména reflektuje změny vyplývající:
-

z nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 36/11 ze dne 20. června 2013, vyhlášeného ve Sbírce

zákonů pod č. 238/2013 Sb. (dále jen „nález sp. zn. Pl. ÚS 36/11“), který se týká zrušení
ekonomicky náročnější varianty zdravotních služeb,
-

ze změn v zákoně č. 48/1997 Sb.,

-

ze změn ve vyhlášce č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních

lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, a
-

ze změn ve vyhlášce č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných

odborných pracovníků (dále jen „vyhláška č. 55/2011 Sb.“).
dále obsahuje:
-

nové výkony a úpravy některým stávajících výkonů

-

valorizaci minutové režijní sazby, atd.

Knižní verzi jsme připravili jako každý rok v brožovaném vydání formátu A5, rozsah 640 stran.
Pro lepší orientaci jsou nové nebo novelizované výkony označeny šedým pruhem.
Cena 1 kusu SZV činí 150,- Kč včetně 15%DPH.
1-4 kusy zasíláme na dobírku, kdy k ceně účtujeme poštovné
Při odebrání 5 a více kusů zasíláme jako balík, k ceně účtuje poštovné a zasíláme fakturu.
Při odebrání 50 a více kusů poskytujeme 20%slevu, takže cena jednoho kusu po slevě činí 120.Kč včetně 15%DPH.
SZV začínáme distribuovat v týdnu od 20. 1. 2014 v pořadí došlých objednávek.
SZV je možno objednat zpět na tomto e-mailu: info@klim.cz nebo písemně na adrese našeho
vydavatelství - viz níže kontakt na naši asistentku, paní Irenu Kelnerovou, která zodpoví Vaše
případně dotazy i na uvedeném telefonním čísle.

Přeji úspěšný rok 2014 a zdravím
MUDr. Eva Klimovičová
za vydavatele

Irena Kelnerová
tel. 725 543 078
ADAMIRA s.r.o.
Lednická 34, 690 06 Břeclav 6
IČ: 28284313 DIČ: CZ28284313

e-mail ze dne 10.1.2014 12:18
opět k prevenci
Obdržel jsem jen za včerejšek snad stovku e-mailů s dotazy, které byly většinou již zodpovězeny v mých
předchozích sděleních, nicméně zkusím shrnout (v některých případech opakovaně) odpovědi:

-

prevence se bude vykazovat pouze kódem 63050

-

žádný odběr cytologie se nevykazuje

odběry kultivací a pod. se vykazují beze změn kódem 63532, lze společně s cíleným
vyšetřením
-

na vykazování dispenzárních prohlídek se nic nemění

i nadále je možné při provedení preventivní prohlídky provést a vykázat ultrazvukové
vyšetření, je-li indikováno. Má být vykázáno s příslušnou diagnózou, ne Z.014. Dle platné legislativy
ultrazvukové vyšetření součástí preventivní prohlídky není, proto k němu musí být indikace..
mnozí si po létech praxe nedovedou spočítat, kolik obdrží za nový výkon, což je trochu
smutné. Takže: bodová hodnota výkonu x hodnota bodu + čas výkonu x režie. V případě výkonu
63050 je to cca. 518 Kč + bonifikace 100 Kč. Věřím, že již přestanou chodit zprávy, jak většina
poskytovatelů odbornosti 603 na změně prodělá, neboť obdrží za vše 412 Kč ..
VZP pošle doplněk úhradového dodatku, v němž upraví bonifikaci za prevenci za nový kód
63050
Přeji hezký víkend a všechny prosím, aby před tím, než se na něco dotáží, chvíli přemýšleli a přečetli si to, co
již obdrželi. Nijak nezpochybňuji to, že některé dotazy jsou specifické či dosud nezodpovězené. Na ty budu
stejně jako doposud odpovídat individuálně, patrně po večerech, příp. přes víkend. Děkuji za pochopení a
věřte, že se snažím.
Vladimír Dvořák

