ProtokoI

dohodovacího ízenío hodnotách bodu, v ši rihrad zdravotních
služeb hrazenych z ve ejného zdravotního pojištěnía regulačních

z

omezení pro rok 2OI8 ve skupině poskytovatele zdravotnlcké
dopravní s!užby
Datumkonání :5.4.2OL7
Účastnícijednání : dle prezenčnítistiny
Návrhy ričastníkjednání jsou p ílohou č. 1- 2 tohoto protokolu
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Souhlas s v še uveden m zněním protokolu potvrzují sv m podplsem:
Za poskytovate!e zdravotní péče

.,!

lng. Václav Moravec
p edseda ANDZS ČR

íftl
(J
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Za zdravotn í pojišťovn u
lng.

Ji í Mrázek

MUDr. Ludmila Plšková
lng. Eliška Zajícová

MUDr. Pave! Frňka
MUDr. Ladislav Gregor
lng. Petr Vyskočil
Jan Vomlela

p edseda SZDSP

Návrh SZP ČRna zprisob hrady v segmentu
zdravotnické dopraw na rok.201t

l.
a)

Zdravotní služby poskytované v segmentu zdravotnické dopravy budou v roce 20l8
htazeny takto:
Pro poskytovatele poskytujici zdravotnickou dopravní službu v nep etržitém provozu
se stanoví hodnota bodu ve v}ši 0,96 Kč.

b) Pro poskytovatele neposkytující zdravotnickou dopravní službu v
provozu se stanoví hodnota bodu ve v;fši 0,81 Kč.

Celková

ryše hrady poskytovatele

nep etržitém

nep ekročíčástku, která se vypočte takto:

POPrpox PUROox 1,02

POP"po počet unikátních pojištěncťr, kterym byla poskytnuta zdravotnická dopravní služba
v hodnoceném období.
PUROo pr měrná rihrada za q kony

na jednoho unikátního pojištěnce, kterému byla

poskytnuta zdravotnická dopravní služba v referenčnímoMobí.

2.

Pokud poskytovatel poskytl zdravotnickou dopravní službu 50 a méně p epravenym
pojištěnc m p íslušnézdravotní pojištbvny, v}počet celkové v še hrady dle bodu 1.
se nepoužije.

3.

rozsahu a struktu e poskytovanych hrazen ch služeb ve srovnání s
referenčním obdobím se dohodnou ve srnlouvě mezi poskytovatelem a zdravotní
pojišťovnou včetně souvisejícíchzměn ve qipočtu hrad.

Změny

v

4. U

poskytovatele, kteď v referenčním období neexistoval, pop ípadě kteď
neposkytoval hrazené služby v dané odbornosti, nebo u kterého nelze objem celkové
hrady stanovit z drlvodu, že poskytovatel vznikl v pr běhu referenčníhoobdobí,
použije zdravotní pojišťovna pro ričely qipočtu pr měmé rihrady na jednoho
unikátního pojištěnce hodnoty zareferenční období u srovnateln ch poskytovatel .

J.

Měsíčníp edběžná hrada se poskytne poskytovateli ve v!ši jedné dvanáctiny objemu
ťrhrady za referenčníobdobí. Refereněním obdobím se rozumí rok 2016. P edběžné
hrady za hodnocené období se finančně vypo ádají v rámci celkového finančního
vypo ádání, ato nejpozději do 150 dnrl po dni skončeníhodnoceného období.

Návrh tihrady zdravotních služeb odbornosti 989 pro
dohodovací ízenína rok 2018.
Hodnota bodu
a} poskytovatel poskytující zdravotnickou dopravní službu v nep etržit m provozem HB
ve vriši 1,],0 Kč, F5 ve vrlši 0,95 Kč
b) poskytovatel neposkytujícízdravotnickou dopravní službu v nep etržitémprovozu HB
ve vliši 0,95 Kč, FS ve vtiši 0,80 Kč
:|r'

V Šetihrady se stanoví podle SZV rjhradou za poskytnuté nikony p epravy
hodnotou bodu

HBreo.

s vli,slednou

Vli,sledná hodnota bodu je součtem variabilní složky hrady a fixní složky

hrady:

HBred=F5+VS

HBred

vrisledná hodnota bodu použitá v hodnoceném období pro ocenění poskytnut ch
vrlkon

FS
VS

fíxnísložka hrady

varlabilnísložka rihrady spočtená podle vzorce
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hodnota bodu podle písmen a} a b)
celkovli počet poskytovatelem vykázan ch a zdravotní pojišťovnou všech uznanrich bodri
v referenčnímobdobí r. 2016

PBho

celkov počet poskytovatelem vykázan ch a zdravotní pojišťovnou uznanlich

bodrj

v hodnoceném období

UOPref

poČet p epraven ch pojištěnc , kteryím byla v referenčním období r. 2O16 poskytnuta
zdravotnická dopravní služba. P epraven m pojištěncem e rozumí pojištěnec, na kterÉho
bylvykázán v kon p epravy na základě p íkazu ke zdravotnímu transportu

počet p epravenr

UOPno

ch pojištěncti, kter m byla v hodnoceném období poskytnuta

zdravotnická dopravní služba. P epravenlim pojištěncem e rozumí pojištěnecl na kterého
bylvykázán vrlkon p epravy na základě p íkazu ke zdravotnímu transportu.
mln

ťunkce minimum, která vybere z oboru hodnot hodnotu nejnižší

Pokud poskytovatel poskytl zdravotnickou dopravní službu zahraničnírrr pojištěncrim a v p ípadě, že
poskytovatel poskytl zdravotnicknu dopravní službu méně než 50 p epraven m pojištěncťrm p íslušnó
zdravotní pojišťovny, stanovíse vrisledná hodnota bodu HBred ve vrlši hodnnty bodu

H

"

Změny v rozsahu a struktu e poskytovanych a hrazen ch služeb ve srovnání s reťerenčnímobdobím se

dohodnou ve smlouvě mezi poskytovatelem a zdravotní pnjišťovn*u včetně sCItlvisejícíchzměn ve

v

pačtu rihrad.

U poskytavat*le, kterii v referenčním období neexistoval, neměl snrlouvl"l se zdravotní pojišťOvnou,
pop ípadě, ktery neposkytoval hrazené služby v dané odbornosti, nebo u kterého nelze objem celkové
rihrady stanovit z d vodu, že poskytovatel vznikl v pr běhu referenčního období, použije zdravotní
pojišťovna pro učely vripočtu vysledné hndnnty bodu podle bcdrt, pr měrn poč*t bodu na jedn*ho
p epraveného pojištěnce za referenčníobdobí srovnateln ch poskytovatel .
Měsíčníp edběžná hrada se poskytne poskytovateli ve vri i jedné dvanáctiny abjemu uhrady

za

referenčníobdobí, P edběžnéhrady za hcdnocené období se finančně vypo ádají v ránrci celkovéha
finančníhovypo ádání, a tg nejpazdějí do 150 dnri po dni skončení hodnoceného abdobí,
Navrhovanou znněnu ve vyši hodnot bodti u obou typ poskytovatelťr zdravotnické dopravní služby
p edkládáme na základě analrizy srovnání hodnot bodri od roku ZOů8" Od roku 2CIS8 tJ ZDS
v nep etrŽitém prsvozu byl nár st hodnoty bodrr 7 Yo, u ostatních ZDS byl pokles o -8

_s/o,

t:n., Že

u

odbornosti 989 od roku 2fi08 došlo k poklesu hodnoty bodu a -3 %, Oále skutečností,že hodnoty
bodu do roku 2úL7 v žádnóm p ípadě trekorespondují s kumulativním r stem inflace. Tato činíod r.
2008 do současnosti 16 %, Dalším drjvodem je MZ letošní deklarovanli nárťrst mezd ve zdravotnictvía

!ú /o ,

kterri zákonitě musí btít promítnut do mezd a

plat

zdravotnickrlch pracovníkťt ZDS, Konečně
není racionálně odrivodnitelnri rordíl v hodnotě bodu u p epravních v konr} odbornosti 7091799 a 989,
p ičemžekonomicky korektní je hodnota vyššr, tzn. platná pro odbornost 7091799"
V Praze dne 9. 3.2a17

lng. Václav Mcravec

P edseda ANDZS ČR

MUDr. llja ťhacholouš
P edseda SZDSP

