
 

ZÁPIS Z  JEDNÁNÍ ŔEDITELE VŠE OBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJ IŠŤOVNY  (VZP)  

  A ZÁSTUPCŮ ČESKÉ NEO NATOLOGICKÉ SPOLEČNO STI ČLS JEP  (ČNEOS)  

 

DATUM: 12.6.2008 

ÚČAST: P.T. HORÁK, ŠVECOVÁ,KUČEROVÁ, KANTOR, PLAVKA, ČIHAŘ, BIOLEK 

1. ÚVOD Představení přítomných. Omluva a žádost ČNeoS o rozšíření programu o předem 
neavízované body  2 a 3.   

2. HRAZENÍ NEONATOLOGICKÉ PÉČE  

ČNeoS uvedla důvody pro podporu hrazení neonatologické resuscitační a intenzivní 
péče výkonovou platbou (zvýšení natality, zvýšení počtu nezralých dětí - od roku 2000 s 
5,5% na rok 2007 s 7,5%, nižší mortalita a dlouhodobé hospitalizace hlavně extrémně 
nezralých dětí). Ujasněna terminologie – požadována výkonová platba , tj. platba za body 
vykázané   příslušným neonatologickým pracovištěm. Ředitel Horák vyjádřil ochotu VZP 
hradit vyjmenovaná perinatologická centra výkonově, a to po vyjmutí perinatologické 
neonatologické péče z paušálu referenčního období. Záleží však na ochotě statutárních 
zástupců konkrétních nemocnic na tuto úhradovou změnu přistoupit. VZP ČR také 
nemůže zasahovat do následného přerozdělování příjmů od zdravotních pojišťoven 
v rámci nákladových středisek uvnitř nemocnice.  
Upřesněn další postup. Následovat bude projednání  VZP s asociací velkých nemocnic. 
Počet perinatologických center zůstává stejný (12) a ČNEoS ještě dodá kritéria pro 
Centra intermediární neonatologické péče. Spolupráce VZP s ČNeoS  ohledně celé 
neonatologické péče včetně pravidelného hodnocení účinnosti intermediárních center je 
oboustranně vítáno.    

  
3. ZMĚNA OBSAHU  OD 00071, 00072, 00075, 00078 

Změny obsahu (aktualizace na současné léčebné poměry oproti péči před cca 15 lety) 
výše uvedených  OD přijaté v dohodovacím řízení na konci roku 2007 nebyly z časových 
důvodů zavzaty do vyhlášky pro rok 2008. Ministerstvo zdravotnictví je schopno tyto 
kódy zavést až do vyhlášky pro rok 2009. ČNeoS požádala VZP o možnost vykazování 
aktualizovaných OD. VZP přislíbila, že cestou interního pokynu umožní a zajistí 
akceptovat při kontrolách změněné obsahy (náplně) OD, které budou oficiálně 
v platnosti nejdříve až od 1. 1. 2009. Účinnost interního pokynu však nemůže být zpětná. 
 

4. NEPROPLÁCENÍ NEONATOLOGICKÉ PÉČE Z DŮVODU NEDODRŽENÍ POŽADAVKŮ NA 

OŠETŘOVATELSKÝ PERSONÁL(POČET A KVALIFIKACE) 

Byla vznesena žádost o zvážení možností VZP pomoci perinatologickým centrům při 
neproplácení výše uvedených kódů ve spojitosti s nenaplněním počtu či vzdělání 
personálu. V současné době se problém týká hlavně sester. Na některých pracovištích se 
trvá na dodržení počtu sester jako při maximálním obsazení všech lůžek pacienty 
s kódem 00071 či 00072. Stejné problémy jsou při hodnocení vzdělání sester (50% 
s ARIP). Zástupci odborné společnosti však nezpochybňují personální normativy pro 
OD v platném Seznamu zdravotních výkonů. VZP ČR připraví metodiku, která umožní 
při kontrolách personálního zajištění dle normativu pro OD neonatální resuscitační a 
intenzivní péče přepočet na normativ pro faktický počet a druh vykázaných OD. 
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