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Vážení kolegové,

dovolujeme si Vás přivítat v novém roce 2014, 
ve kterém započneme již třetí kalendářní rok čin-
nosti Pracovní skupiny OSDA a ve kterém jsme 
připraveni opět vynaložit maximální úsilí vedoucí 
ke zlepšení léčby našich pacientů a podmínek 
poskytování zdravotních služeb v našem oboru.

CÍLE A ÚKOLY PRACOVNÍ SKUPINY OSDA 
V ROCE 2014

Mezi základní cíle, které si Pracovní skupina 
OSDA stanovila v tomto roce, patří:

Aktivní spolupráce s Ministerstvem zdravot-
nictví ČR při realizaci a  naplňování Národ-
ního diabetologického programu

Vyšší míra komunikace a zapojení zdravot-
ních pojišťoven v rámci efektivního způsobu 
léčby a účinného a ekonomického vyna-
kládání prostředků na léčbu našich paci-
entů, zejména v  oblasti prevence a časné 
diagnostiky

Vyšší míra spolupráce Pracovní skupiny 
OSDA, resp. jejích „mateřských“ organizací 
na činnostech spojených s  dohodovacím 
řízením na rok 2015 a pokračování a prohlou-
bení spolupráce se Sdružením ambulantních 
specialistů a České lékařské komory  

Vedle výše uvedených stěžejních cílů hod-
láme pokračovat v plnění ostatních úkolů, které 
jsou dlouhodobými prioritami naší společné 
činnosti:

Kontinuální právní podpora ambulantních 
diabetologů ve vztahu ke zdravotním pojiš-
ťovnám ve věci: 

-  smluv o poskytování a úhradě hrazených 
služeb, dodatků ke smlouvám 

-  nasmlouvání nových výkonů
-  uplatňování regulačních mechanismů ze 

strany zdravotních pojišťoven
- vyúčtování zdravotních služeb.

 
Kontinuální právní podpora ambulantních 
diabetologů ve věci převodu  právní formy 
fyzické osoby na osobu právnickou (s.r.o.) 

Kontinuální právní podpora v rámci výkladu 
a aplikace právních předpisů a řešení kon-
krétních kauz a otázek ve vztahu k poskyto-
vání zdravotních služeb

Příprava a prezentace odborných bloků, 
seminářů a setkání diabetologů zabývajících 

se aktuální problematikou poskytování zdra-
votních služeb v našem oboru

Zapojení většího počtu členů našich mateř-
ských organizací do činnosti Pracovní 
skupiny OSDA a uskutečnění dalších kroků 
vedoucích k  podpoře poskytovatelů zdravot-
ních služeb. Jsme samozřejmě vždy otevřeni 
jakýmkoliv Vašim návrhům na témata a úkoly, 
které budete považovat za vhodné a potřebné 
pro náš obor a jeho rozvoj. 

DOHODA MEZI ČLK A VZP  
– ZMÍRNĚNÍ REGULACÍ ZA ROK 2013

Na základě dohody uzavřené s ČLK se 
VZP zavázala, že významným způsobem omezí 
regulace uplatňované ze strany VZP vůči ambu-
lantním specialistům za rok 2013 a to následu-
jícím způsobem: 

V případě, že poskytovatel zdravotních slu-
žeb nepřekročí za hodnocené období roku 2013 
příslušný limit ve vztahu k referenčnímu období 
stanovený úhradovou vyhláškou na rok 2013  
o více než 200 tisíc korun, VZP neuplatní žádné 
regulační srážky za předepsané léky a zdravot-
nické prostředky, za vyžádanou péči a za zvlášť 
účtovaný materiál.

V případě, že by překročení limitu nad uve-
denou částku nastalo, bude o odborné opráv-
něnosti takového překročení rozhodovat roz-
hodčí orgán, který se bude skládat z  jednoho 
zástupce VZP, jednoho zástupce ČLK a jednoho 
odborníka – v  případě našeho oboru diabeto-
loga. Tento orgán posoudí překročení přísluš-
ných limitů individuálně u konkrétního posky-
tovatele s přihlédnutím k odůvodnění takového 
překročení. Jedná se o nový institut, který by 
měl být dle vyjádření VZP vstřícným krokem 
vůči ambulantním specialistům, ambulantním 
gynekologům i praktickým lékařům a reakcí na 
nález Ústavního soudu, který regulační srážky 
označil za protiústavní. Jeho přesné procesní 
postupy nejsou prozatím známy, stejně tak, zda 
je výjimečným řešením roku 2013 nebo bude 
uplatňován i pro roky následující, nicméně je 
určitou obdobou dosavadního odůvodňování 
poskytnutých zdravotních služeb u konkrétních 
pacientů, kde je však jediným rozhodcem pří-
slušná pobočka VZP. 

Samozřejmě jsme připraveni Vám nabídnout 
naši pomoc s  přípravou argumentace, odůvod-
něním a komunikací s tímto rozhodčím orgánem, 
stejně jako v případě regulačních mechanismů za 
roky předchozí. 

ODMĚŇOVÁNÍ LÉKAŘŮ ZA CELOŽIVOTNÍ 
VZDĚLÁVÁNÍ 

VZP se dále pro rok 2014 zavázala k odmě-
ňování lékařů za jejich celoživotní vzdělávání  
a to v případě ambulantních specialistů navý-
šením hodnoty bodu o 0,01 Kč. Podmínkou 
navýšení úhrady je být držitelem Diplomu 
celoživotního vzdělávání.

Úhrada by měla být navýšena automaticky na 
základě seznamu lékařů, který byl předán přímo 
ze strany ČLK vůči VZP ke dni 10. 1. 2014. V pří-
padě, že lékař podmínky vydání diplomu splňuje, 
ale prozatím o diplom nezažádal, může tak učinit  
u svého OS ČLK a následně musí pro uplatnění 
navýšení hodnoty bodu předat tento diplom 
nejpozději do konce roku 2014 své regionální 
pobočce VZP.

Dle vyjádření VZP by tato odměna měla být 
součástí návrhů úhradových dodatků na rok 2014 
předkládaných ze strany VZP. 

Z  uveřejněných podmínek odměňování není 
prozatím zcela zřejmé, zda se tato dohoda bude 
vztahovat pouze na fyzické osoby poskytovatele 
zdravotních služeb nebo i právnické osoby, napří-
klad společnosti s ručením omezeným. Tyto infor-
mace aktuálně zjišťujeme přímo u ČLK a VZP, 
jakmile je získáme, obratem Vám je poskytneme 
v následujícím newsletteru.

Rádi bychom na tomto místě poděkovali 
prezidentovi ČLK panu MUDr. Kubkovi a ředi-
teli VZP panu Ing. Kabátkovi a jejich spolupra-
covníkům za vyjednání obou těchto přínos-
ných a pozitivních kroků pro rok 2014.

PRÁVNÍ POMOC

I v  tomto roce Vám bude k  dispozici 
naše bezplatná právní podpora, která je při-
pravena Vám být nápomocna v případě řešení 
neoprávněně uplatněných regulačních srážek 
ze strany plátců zdravotních služeb, interpre-
tace a aplikace právních předpisů, vyúčtování 
poskytnutých zdravotních služeb, zakládání 
a provozu obchodních společností a dalších 
právně-ekonomických aspektů poskytování 
zdravotní péče. Neváhejte se na naši právní 
linku kdykoliv obrátit prostřednictvím uvede-
ných kontaktů.

Děkujeme Vám za Vaši podporu a spolupráci 
a přejeme Vám v novém roce vše nejlepší.

Pracovní skupina OSDA
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