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Vážení kolegové,

první prázdninový Newsletter bychom rádi 
věnovali našemu společnému úspěchu v jed-
nání se zdravotními pojišťovnami v otázce 
uplatněných regulačních mechanismů za 
roky 2010 a 2011.

V posledních dvou měsících se nám poda-
řilo dosáhnout pozitivních výsledků v jed-
nání se zdravotními pojišťovnami. V rámci již 
uplatněných regulačních mechanismů za roky 
2010 a 2011 se podařilo ubránit v rámci osmi 
případů našich kolegů, kteří se na Pracovní 
skupinu OSDA obrátili s žádostí o spolupráci, 
významné finanční prostředky (1 mil. Kč), 
které budou jistě použity ke zlepšení péče 
o pacienty s diabetem. 

Rádi bychom všem, kteří se na této čin-
nosti účastnili, poděkovali za výbornou práci 
a doufáme, že další úspěšné případy v rámci 
obrany proti neodůvodněně uplatněným regu-
lacím budou přibývat.

Důležitými faktory pro takové pozitivní 
výsledky jsou aktivní komunikace vůči zdra-
votním pojišťovnám, trpělivost a zejména naše 
vzájemná spolupráce. Právě vzájemná spo-
lupráce mezi Vámi a naší pracovní skupinou 
se ukazuje jako účinný prostředek, který by 
mohl vedle úspěchů v konkrétních kauzách 
významnou měrou přispět i k naplnění nám 
jistě společných základních cílů, kterými jsou 
rozvoj oboru diabetologie v České republice 
a s tím spojené zvyšování kvality poskytování 
zdravotní péče našim pacientům a zlepšování 
podmínek a postavení poskytovatelů zdravot-
ních služeb.

Úspěch v těchto případech nás vedl  
k zamyšlení a k analýze procesu, jak tako-
vých výsledků dosahovat častěji a opakovaně  
a s některými jeho závěry si Vás dovolíme  
v krátkosti seznámit:

AKTIVITA

Pozitivních změn a výsledků můžeme 
dosáhnout pouze aktivní činností. Zdravotní 
pojišťovny mají sice jako plátce zdravotní péče 
silnější postavení v rámci našich vzájemných 
vztahů a upřednostňují zejména ekonomický 
aspekt věci, nicméně se jedná o obchodní 
vztah dvou podnikatelských subjektů, který je 
upraven smlouvou o poskytování zdravotních 
služeb a právními předpisy. V případě uplat-

ňování nároku na úhradu za zdravotní péči, 
která byla poskytnuta „lege artis“ při zajištění 
potřebného diagnostického nebo léčebného 
efektu s ohledem na individuální zdravotní 
stav pojištěnce, o kterém je poskytovatel pře-
svědčen, že mu vznikl v souladu se smlou-
vou a právními předpisy, není důvod se bát 
penalizace ze strany zdravotních pojišťoven. 
Zejména, je-li takový nárok uplatňován věcnou 
a oficiální formou, která odpovídá takovému 
smluvnímu vztahu. I zdravotní pojišťovny musí 
postupovat v souladu se smluvními vztahy 
a právními předpisy a uplatněné nároky ze 
strany poskytovatelů by měly vždy řádně pře-
zkoumat a legitimním nárokům vyhovět.

KOMUNIKACE

Díky společnému setkávání a práci na kon-
krétních případech se nám daří stále více se 
vzájemně informovat o novinkách a změnách  
v našem oboru ve vztahu k legislativě, zdravot-
ním pojišťovnám i státním institucím. Výborná 
komunikace a vstřícnost v jednání byla i před-
pokladem pozitivních výsledků v uvedených 
případech. Klíčovým faktorem pak bylo 
řádné a kvalifikované odvolání - odůvod-
nění poskytnuté péče. Spolupráce kolegů 
lékařů na přípravě konkrétních vyjádření  
a podkladů, které byly zdravotním pojišťov-
nám poskytnuty, byla příkladná a jednoznačně 
byla základem dosaženého úspěchu.

TRPĚLIVOST

Uplatnění nároků a vznesení připomínek 
a námitek vůči zdravotním pojišťovnám je 
aktivita časově náročná, jelikož zdravotní 
pojišťovny bohužel prozatím nemají žádným 
právním předpisem stanovenou lhůtu na 
odpověď vůči vzneseným námitkám. U výše 
uvedených případů byla vyjádření odeslána 
do zdravotních pojišťoven na konci roku 2012  
a finální stanoviska byla poskytnuta až  
v květnu a červnu 2013 a to po několika urgen-
cích nebo opakovaných doplněních vyžadova-
ných zdravotními pojišťovnami. Je tedy nutné 
se vždy připravit na výrazně delší dobu jednání 
a komunikace s konkrétní pobočkou zdravotní 
pojišťovny.

SPOLUPRÁCE

Výše uvedené výsledky vyžadují naši 
společnou a kontinuální snahu vyžadující 

si náš čas a úsilí, nicméně nezbytnou pro to, 
abychom výše uvedeného výsledku dosáhli. 
Některé věci se nám podaří více, jiné samo-
zřejmě méně, pokud však jednotlivé kroky 
vedoucí k výše uvedeným cílům budeme reali-
zovat společně, bude možné úspěchů dosaho-
vat častěji a ve větší míře.

ÚSPĚŠNOST

Úspěch v uplatnění námitek vůči neo-
důvodněným regulačním mechanismům je 
a bude závislý na více okolnostech: nasta-
vení zákonného rámce, uzavřených smluv-
ních vztazích, míře oprávněnosti námitek  
a jejich odůvodnění, výši regulace, formě  
a obsahu odůvodnění, vstřícnosti konkrétní 
pobočky a dalších. Navíc je zjevné, že dalším 
milníkem v této oblasti může být i budoucí 
aplikace pozitivních listů. Jednotný postup  
a vzor vypořádaní se s regulacemi tedy bohu-
žel nemáme, nicméně jsme připraveni Vám 
být maximálně nápomocni v posouzení 
Vašich konkrétních regulací a přípravě sta-
novisek a odůvodnění vůči těmto regulacím 
nebo přímo v zastupování v jednání se zdra-
votní pojišťovnou a to za využití našich zna-
lostí a zkušeností i s výše uvedenými úspěš-
nými případy.

VÝZVA

Rádi bychom Vás v průběhu letních 
měsíců požádali o zamyšlení se nad tématy 
nebo jednotlivými otázkami, nejen v oblasti 
regulačních mechanismů, které nás společně 
trápí a zajímají ve vztahu ke zdravotním pojiš-
ťovnám, státním institucím i v rovině obecné 
týkající se našeho oboru. Dovolili bychom si 
Vás požádat o jejich poskytnutí na začátku 
měsíce září prostřednictvím našeho e-mailo-
vého kontaktu, tak abychom mohli naše úsilí 
prostřednictvím společné aktivity, komuni-
kace a trpělivé spolupráce posunout blíže  
k úspěšnému naplnění našich cílů.

Dovolte nám, abychom Vám ještě jednou 
poděkovali za Vaši spolupráci a popřáli všem 
příjemné léto.

S úctou a pozdravem
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