Tisková zpráva
k navýšení úhrad zdravotní péče zdravotnickým zařízením v souvislosti se
stabilizací zdravotnických pracovníků a úpravou jejich mezd

Vláda ČR v květnu tohoto roku rozhodla o navýšení platů zdravotnických
pracovníků, a to z důvodu jejich stabilizace. Vzhledem k naléhavosti potřeby rychlého
řešení VoZP ČR operativně reagovala.
Na základě rozboru svých ekonomických možností rozhodla dne 24. července
2009 o navýšení úhrad zdravotní péče zdravotnickým zařízením tak, aby bylo
úměrné jejímu podílu na trhu veřejného zdravotního pojištění. Navýšení se uskuteční
ve dvou etapách.
V první etapě, která již byla zahájena, byla provedena úprava v následujících
segmentech takto
- zdravotnickým zařízením, hrazeným předběžnou úhradou byla vypočtená měsíční
předběžná úhrada navýšena o 1 %,
- u nemocnic hrazených výkonovým způsobem s degresní sazbou je úhrada
zachována s dosavadní hodnotou bodu 1,00 Kč s tím, že limit pro uplatnění
degresní hodnoty bodu bude při vyúčtování úhrad za rok 2009 navýšen o 1 %,
- zdravotnickým zařízením poskytujícím následnou lůžkovou zdravotní péči byla
navýšena paušální sazba za jeden den hospitalizace o 1 %,
- zdravotnickým zařízením poskytujícím stomatologickou péči byla navýšena
hodnota výkonů stanovených věstníkem MZ o 0,9 %,
- ostatním ZZ byla pro 2. pololetí 2009 navýšena hodnota bodu o 0,01 Kč s tím, že
při vyúčtování období bude individuálně posouzeno uplatnění degresních hodnot
bodu (uvedené navýšení hodnoty bodu se netýká segmentů zdravotní doprava,
fyzioterapie, lázeňská péče a nesmluvní ZZ).
O tomto navýšení úhrad byla zdravotnická zařízení již informována
prostřednictvím našich poboček.
Druhá etapa navýšení úhrad bude provedena při vyúčtování úhrad za rok
2009 v závislosti na výsledcích hospodaření VoZP ČR a vývoji úhrad
zdravotnickým zařízením.
Náklady na tato opatření budou představovat u VoZP ČR v první etapě cca 39
mil. Kč. Celkové náklady na navýšení úhrad v obou etapách pak budou, podle
našeho odhadu, činit cca 50 mil. Kč.
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