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Vážený pane řediteli,

jsem pověřen výborem České neonatologické společnosti ČLS JEP, abych se na Vás
obrátil   v souvislosti  se změnami v Úhradové vyhlášce pro rok 2015. Tyto změny významným
způsobem ponížily relativní váhy řady DRG bazí v odbornostech 3I4 i 3H4.

Tyto změny nebyly s Českou neonatologickou společností ČLS JEP nikdy konzultovány.
Vedení odborné společnosti na ně nebylo upozorněno. Také nikdo odborná společnost naprosto
netuší, na základě jakých dat, analýz či skutečností k těmto zásadním změnám pro financování
neonatologie  v České republice došlo.  Tyto  změny v grouperu v.012 ponižují  hodnotu úhrady
hospitalizačních případů v oboru neonatologie až o 40% (!) ve srovnání s grouperem v.010. Tyto
analýzy jsme provedli v několika nemocnicích. 
 

Věc se týká všech novorozenců narozených v České republice ve více jak 80 porodnicích,
ročně kolem se jedná o asi 110 000 dětí. 

To je pro neonatologii  i  naše nemocnice velký ekonomický problém, zásadní a téměř
neřešitelný, protože množství pacientů nemůžeme ani regulovat a ani jinak s nimi manipulovat.  
 
Vážený pane řediteli,

jako předseda České neonatologické společnosti ČLS JEP si Vás dovoluji zdvořile požádat o:
- analýzu a exaktní zdůvodnění a vysvětlení výše uvedeného ponížení hodnoty relativních

vah hospitalizačních případů v oboru neonatologie, neboť dle našeho názoru tyto změny
nejsou vysvětlitelné a zdůvodnitelné kvalitativními či kvantitativními změnami parametrů
péče o novorozence

- nápravu stavu i po dobu platnosti stávajícího systému úhrad, tedy už v tomto roce.

S úctou a nabídkou spolupráce 
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