ČLK doporučuje AS podepsat úhradový dodatek s VZP
Stanovisko ČLK k úhradovému dodatku VZP pro ambulantní specialisty na rok 2015.
Text dodatku plně odpovídá Příloze č. 3 vyhlášky č. 324/2014 Sb. – úhradové vyhlášce pro rok
2015, s výjimkou 4 rozdílů:
1) Úhradová vyhláška dává zdravotní pojišťovně možnost uplatnit regulační omezení v rámci
preskripce, vyžádané péče, ZUM a ZULP v případě, že poskytovatel dosáhne průměrné úhrady na
jednoho unikátního pojištěnce v hodnoceném období vyšší než 102 % průměrné úhrady na jednoho
unikátního pojištěnce v referenčním období 2013. Úhradový dodatek nabízený VZP zvyšuje
tento limit pro uplatnění regulací na 105 % ve všech vyjmenovaných oblastech a bez
povinnosti elektronické preskripce.
2) V souladu s předchozí dohodou mezi ČLK a VZP bude pojišťovna poskytovateli hradit
vykázané signální kódy 09543 za provedené klinické vyšetření průběžně měsíčně, nikoliv až po
skončení hodnoceného období 2015, obdobně jako předběžné měsíční úhrady za vykázanou péči.
Není třeba, aby na tyto signální kódy poskytovatel předkládal VZP samostatnou fakturu, za
fakturaci bude považováno standardní předávání dávek dokladů za poskytnuté hrazené služby.
Úhrada těchto signálních kódů v hodnotě 30 Kč bude tedy ze strany pojišťovny měsíčně prováděna
nad rámec předběžné měsíční úhrady za vykázanou péči.
3) V souladu s předchozí dohodou mezi ČLK a VZP bude držitelům platného Diplomu
celoživotního vzdělávání ČLK navýšena hodnota bodu z 1,03 Kč na 1,04 Kč a fixní složka
úhrady z 0,31 Kč na 0,32 Kč. Pokud v rámci daného IČZ poskytuje péči více lékařů, podmínky
budou splněny v případě, že držiteli platného diplomu bude alespoň 50 % z nich. Jmenný seznam
držitelů zašle ČLK zdravotní pojišťovně do 31.3.2015, stejně jako v loňském roce tedy nebudou
muset lékaři tuto skutečnost sami dokládat a bude jim tím ušetřena část administrativy.
4) Pojišťovna se zavazuje uplatnit regulační srážky maximálně u 5 % poskytovatelů
příslušné odbornosti, kteří regulační limity překročili, a to těch, u nichž je překročení regulační
limitů nejvyšší.
Všechny 4 rozdíly oproti úhradové vyhlášce lze hodnotit pozitivně, z toho důvodu ČLK
doporučuje soukromým ambulantním specialistům, že mnohou úhradový dodatek pro rok
2015 podepsat.
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