Zápis z jednání SZP ČR s představiteli České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP (ČSPM) a Fóra
mobilních hospiců (FMH) konaného dne 14. 11. 2017 v sídle SZP ČR
za paliativní medicínu: MUDr. Závadová (ČSPM ČLS JEP), Mgr. Uhlíř (FMH)
za SZP ČR: Ing. Friedrich, Mgr. Balada, MUDr. Frňka, MUDr. Knorová
Prezident SZP ČR přivítal hosty a požádal je o úvodní slovo.
Mgr. Uhlíř informoval o tom, že členové Fóra působí v 17 regionech ČR a jsou připravení nabídnout
poskytování mobilní hospicové péče pro klienty zdravotních pojišťoven sdružených v SZP ČR.
Za SZP: Členské ZP sdružené v SZP ČR se budou v roce 2018 chovat v souladu s platnou legislativou.
Byla současně podaná informace o tom, že smluvní politika je věcí každé samostatné ZP, SZP ČR
nemá mandát k sjednání příslibu smluvních vztahů. Pro možnou realizaci smluvního vztahu je
nevyhnutná realizace výběrového řízení – na odbornost 926 zatím neproběhlo žádné.
MUDr. Frňka zrekapituloval důvody stávajícího přístupu SZP ČR k nově vzniklé odbornosti i
konzistentní dlouhodobý postoj SZP k problematice a k již proběhlému pilotnímu projektu VZP.
Současně informoval o tom, že o nabídce poskytování mobilní hospicové péče jednáme i
s představiteli dalších sdružení.
MUDr. Závadová informovala o tom, že zřízení odbornosti 926 nebylo cílem odborné společnosti a
jejich představa byla zavést kódy mobilní hospicové péče do odbornosti paliativní medicína. Současně
sdělila, že na půdě MZ ČR se 16. 11. 2017 uskuteční jednání k podmínkám a pravidlům VŘ
pro odbornost 926 a slíbila informaci o výsledku předat. Pro smluvní vztah nabídla možnost
vykazování původních výkonů s 0.- hodnotou pro případnou analýzu nákladovosti nového typu péče,
dále byla nabídnuta i možnost smluvní malifikace úhrad v případech, kdy pacient léčený odborností
926 zavolá ZZS případně je hospitalizován – dle podmínek PILOTního projektu VZP. Představitelé
informovali o realizované analýze nákladů kontrolní skupiny pacientů se stejnými DG, jaké ošetřovali
v projektu provedená nad 70 000 zemřelými pacienty VZP za kontrolní období. Analýza prokázala
nižší nákladovost této péče proti kontrolnímu vzorku. Analýzu provedl UZIS. V současné době mobilní
hospice poskytují péči pacientům bez ohledu na to, u jaké pojišťovny jsou vedeni.
SZP ČR požaduje od poskytovatelů dodržování indikací péče „ošetřujícím lékařem“, což je ve většině
případů ošetřující praktický lékař. Prezident SZP ČR doporučil zástupcům poskytovatelů zahájit
jednání na půdě MZ CR ke změně jednacího řádu DŘ o cenách na rok 2019 – v současné době nemají
mandát na jednání o cenách v rámci DŘ.
Závěry:
1. Fórum mobilních hospiců (FMH) ve spolupráci s ČSPM ČLS JEP poskytne seznam sdružených
poskytovatelů, v optimálním případě název – IČZ, obec, okres a stávající Metodiku.
2. ČSPM sdělí výsledky projednání problematiky VŘ na odbornost 926 z MZČR.
3. SZP ČR předá informaci o jednání všem členským ZP
4. Smluvní politika konkrétních ZP je realizovaná samostatně, počínaje hlasováním ve VŘ až po
samotnou realizaci smluvního vztahu a konkretizaci smluvních a úhradových podmínek.
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