Následující tabulka synopticky shrnuje kompenzační opatření v jednotlivých segmentech zdravotních služeb.
Segment
Stomatologie
Praktické lékařství

Gynekologie

Fyzioterapie

Diagnostická péče

Domácí péče

Opatření ke kompenzaci propadu Opatření ke kompenzaci růstu
produkce
nákladů
Růst úhrad od 1.7.2020 o 14,76 %
Navýšení
výkonu
kontaktu
s pacientem o 6 Kč od 1.7.2020
Navýšení hodnoty bodu mimo- Navýšení úhrady za epizodu péče o 6
kapitačních výkonů od 1.7.2020 o Kč od 1.7.2020
0,13 Kč (11,23 %)
Navýšení celoroční hodnoty bodu o Navýšení úhrady za epizodu péče o 6
0,05 Kč (5 %)
Kč od 1.7.2020

Související opatření

Zmírnění regulačních opatření a
vyjmutí regulace na vyžádané COVID
testy
Odstraněna regulace za nedodržení
počtu unikátních pojištěnců
Rozvolněna podmínka pro dosažení
bonifikace za proprevencovanost
Navýšení celoroční hodnoty bodu o Navýšení celoroční hodnoty bodu o Odstraněna regulace za nedodržení
0,08 Kč (10,1 %)
další 0,01 Kč a navýšení limitu úhrad počtu unikátních pojištěnců
o 0,01
Zvýšena bonifikace za podíl těžkých
pacientů
Navýšení hodnoty bodu a) od Vyjmutí testů na onemocnění Odstraněna regulace za nedodržení
1.7.2020 u výkonově hrazených COVID-19 ze všech regulací
počtu unikátních pojištěnců
odborností b) celoročně u ostatních.
Navýšení HB závisí na propadu
produkce konkrétní odbornosti
Navýšení celoroční hodnoty bodu o Navýšení celoroční hodnoty bodu o Odstraněna regulace za nedodržení
0,01 Kč
dalších 0,01 Kč a navýšení limitu počtu unikátních pojištěnců
úhrad o 0,01.
Navýšena bonifikace za těžké
Navýšení úhrady za časové výkony pacienty
v období od 13.3. do 31.5. 2020 –

kompenzace odměn ve výši 10 000
Kč včetně odvodů pro sestry
Specializovaná
Navýšení hodnoty bodu a) od Navýšení úhrady za epizodu péče o 6 Odstraněna regulace za nedodržení
ambulantní péče
1.7.2020 u výkonově hrazených Kč od 1.7.2020
počtu unikátních pojištěnců
odborností b) celoročně u ostatních.
Zmírnění regulačních opatření a
Navýšení HB závisí na propadu
vyjmutí regulace na vyžádané COVID
produkce konkrétní odbornosti
testy
Ošetřovatelská péče
Navýšena úhrad dle zvláštní smlouvy
odb. 913
o 1 %.
Navýšena
úhrada
dle
počtu
odpracovaných hodin zaměstnanců
poskytovatele od 13.3. do 31.5. 2020
– kompenzace odměn ve výši 40 000
Kč včetně odvodů pro sestry u
poskytovatele s karanténou a 10 000
Kč pro ostatní
Nemocnice
akutní Snížení produkčního cíle z 98 % na 79 Navýšení úhrady za hospitalizační Nadprodukce hrazena ve dvou
péče
– 82 % dle podílu COVID pacientů
případy s diagnózou COVID pozitivní pásmech – 1) od 82 % do 87 % ze 75
Omezení
snížení
úhrady
při (za lůžkoden v členění na JIP a % a bez redukce casemixu 2) od 87 %
nedosažení produkčního cíle
ostatní)
z 50 % a méně při uplatnění redukce
Odstranění redukce casemixu pro Úhrada
testů
na
COVID casemixu
účely plnění produkčního cíle
v indikovaných případech nad rámec Změkčení kritérií pro psychiatrii
Změkčení podmínky pro navýšení všech limitů (včetně testů při Vyjmutí COVID testů z extramurální
úhrady za OD
hospitalizaci)
péče
Navýšení koeficientu průměrného Navýšení úhrady za odběrová centra Zmírnění
regulačních
opatření
růstu hodnoty bodu ambulancí z 1,04 COVID
v ambulantní péči a vyjmutí regulace
na 1,11
Navýšení úhrady za epizodu péče na vyžádané COVID testy
v ambulancích o 6 Kč od 1.7.2020

Navýšení hodnoty ambulantní péče o Navýšení hodnoty bodu za LPS o 0,1
5%
Kč od 1.7. 2020
Následná
dlouhodobá péče

Lázně
Zdravotnická
doprava
Zdravotnická
záchranná služba
Lékárny

a Navýšení
úhrady
ošetřovacího dne

dle

typu Navýšení úhrady o 1 %
Navýšení úhrady za hospitalizační
případy s diagnózou COVID pozitivní
(za lůžkoden)

Navýšení úhrady za den pobytu od 1.7.2020 o 17 %
Navýšení hodnoty bodu od 1.7.2020 o Navýšení hodnoty bodu od 1.7.2020 o
12,16 %
dalších 7,16 %
Navýšení hodnoty bodu od 1.7.2020 o
0,08 Kč pro zdravotní výkony a o 0,07
Kč pro přepravní výkony (6,72 %)
Navýšení úhrady za signální výkon od
Odstranění limitace úhrady počtem
1.7.2020 o 4 Kč
signálních výkonů v referenci

