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Věc: výzva všem ambulantním specialistům nepodepisovat úhradové
dodatky zdravotních pojišťoven na rok 2014, pokud budou napsány dle
úhradové vyhlášky MZ (tj. vyhlášky MZ 428/2013 Sb.)
V Praze dne 2. 1. 2014
Vážená paní doktorko,
Vážený pane doktore,
tímto Vás vyzýváme, abyste nepodepisoval(a) úhradové dodatky od zdravotních
pojišťoven, budou-li ve znění vyhlášky 428/13 Sb.
Text této vyhlášky totiž:
- nerespektuje rozhodnutí Ústavního soudu z října 2013, nemění potřebným
způsobem to, co Ústavní soud vyčetl úhradové vyhlášce pro rok 2013.
- neobsahuje ze strany MZ slibované navýšení finanční částky pro ambulantní
specialisty, tj. těch opakovaně deklarovaných 500 mil. navíc proti roku 2013.
- obsahuje velmi komplikovaný úhradový vzorec, který svým principem znemožňuje
kvalitní předpověď tržeb jednotlivých poskytovatelů, a to zejména tehdy, pokud je
v roce 2014 požádá o péči více komplikovanějších pacientů.
- proti dřívějším rokům jen nepatrně zmírňuje výši regulační srážky u menších
překročení vlastních historických průměrů u všech regulací, nijak ale neřeší
nepředvídatelnost těchto regulací. Budou-li uplatněny dle této vyhlášky, ohrozí až
15% srážkou z tržeb jistě více než polovinu všech ambulantních specialistů, což
považujeme za nepřijatelné.
Zároveň deklarujeme, že jsme již oslovili všechny zdravotní pojišťovny s žádostí,
aby své dodatky pro rok 2014 koncipovaly na jiných principech, než je úhradová
vyhláška MZ.
Věříme, že se nám je podaří přesvědčit o nutnosti zjednodušit úhradový vzorec,
přiměřeně navýšit úhrady a zmírnit regulace, a to plně v duchu rozsudku Ústavního
soudu z října 2013.
Výsledky jednotlivých jednání (které se mohou týkat jen těch, kteří do té doby
nebudou mít dodatky podepsané) budeme průběžně zveřejňovat na našem webu,
event.. posílat do jiných medií.
V té souvislosti vítáme iniciativu VZP navýšit hodnotu bodu alespoň držitelům diplomu
celoživotního vzdělávání ČLK. Jeden takto nabízený haléř v hodnotě bodu navíc ale
považujeme za málo. Ze strany MZ deklarovaným 500 mil. Kč odpovídá navýšení o 2
haléře VŠEM poskytovatelům.
Rada SAS

