VZP a ČLK se dohodly na řadě vstřícných
kroků vůči ambulantním lékařům
Všeobecná zdravotní pojišťovna a Česká lékařská komora uzavřely sérii dohod, jejichž
cílem je vytvořit co nejlepší možné podmínky pro smluvní partnery nejsilnější tuzemské
zdravotní pojišťovny. Jde o pokračování úzké spolupráce, jejíž základy začaly být
budovány už před třemi lety po výměně vedení VZP. Nová ujednání jsou dalším
projevem zkvalitňování vzájemných vztahů a důkazem, že obě strany mají zájem na
férové a předvídatelné spolupráci.
Regulační srážka na léky nebude za rok 2015 uplatněna
Stejně jako v předchozích letech, neuplatní VZP ani při vyúčtování za rok 2015 regulaci na
předepsané léky. Pojišťovna tak chce mimo jiné ocenit spolupráci lékařů, kteří při preskripci
ve významné míře respektují doporučení uvedená v pozitivních listech. Tím umožňují VZP
ušetřit značné finanční prostředky a je tedy spravedlivé, aby tuto svoji aktivitu pozitivně
pocítili.
Minimální regulace vyžádané péče
Zásadně omezena bude i regulace za vyžádanou péči. Pokud lékař nepřekročí limit stanovený
vyhláškou o více než 200 tisíc korun, nebude – obdobně jako za rok 2014 – regulován. Ani v
případě, kdy lékař překročí limit o více než 200 tisíc korun, neznamená to ale automaticky, že
vůči němu VZP uplatní regulace. V takovém případě bude o odborné oprávněnosti pro
překročení limitu rozhodovat rozhodčí orgán složený z jednoho zástupce VZP, jednoho
zástupce ČLK a jednoho odborníka z daného oboru.
Bonifikace za celoživotní vzdělávání
VZP má zájem, aby se o její klienty starali lékaři, kteří se průběžně vzdělávají. Proto uzavřela
další dohodu s ČLK. Na jejím základě budou praktičtí lékaři, ambulantní specialisté a
ambulantní gynekologové bonifikováni za celoživotní vzdělávání. Tato bonifikace vychází
z finančních možností pojišťovny a týká se obdobně jako v letech předchozích i úhrady pro
rok 2016.
Přesné znění dohody a způsob, jímž bude bonifikace realizována, najdete na jiném místě
tohoto vydání.
Zvýhodnění malých ambulancí a dřívější vyúčtování
Úhradová vyhláška stanovila, že u poskytovatelů s 50 a méně ošetřenými unikátními
pojištěnci v referenčním nebo v hodnoceném období v rámci jedné odbornosti bude
realizována výkonová úhrada. VZP ovšem akceptovala požadavek komory a tuto hranici
navyšuje shodně jako v roce 2015 na 100 a méně ošetřených unikátních pojištěnců.

Dalším vstřícným krokem VZP je pro segment ambulantních lékařů i vyúčtování výsledné
úhrady za rok 2016 v kratším termínu, než stanovuje úhradová vyhláška, tj. do března 2017.
Navíc pak proběhne další kolo vyúčtování v květnu 2017.
Spolupráce při přípravě metodiky pro provádění revizí
Dobrou zprávou by pro smluvní partnery Všeobecné zdravotní pojišťovny měla být i dohoda
jejího vedení s představiteli ČLK o spolupráci nad zpracováním metodiky pro jednotný
postup revizních lékařů. Revize budou zaměřeny zejména na jejich edukační charakter
v zájmu kvality péče o pojištěnce VZP. Pojišťovna tím chce své partnery ujistit, že jí primárně
nejde o vyměřování finančních postihů.
Kompenzace pro ambulantní internisty
Všeobecná zdravotní pojišťovna se zavázala kompenzovat u ambulantních internistů zkrácení
času jejich klinických vyšetření i pro rok 2016.
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