Ministerstvo zdravotnictví
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2

Vážení,
od 1. 1. 2015 je ve vyhlášce č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s
bodovými hodnotami, uveden výkon č. 09552 SIGNÁLNÍ VÝKON VÝDEJ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU ZA
RECEPT, ZÁKLADNÍ DISPENZACE A SOUVISEJÍCÍ ADMINISTRATIVA.
Podle § 17 vyhlášky č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a
regulačních omezení pro rok 2015, jsou výkonu č. 09552 stanoveny výše a podmínky úhrady.
Výkon č. 09552 je realizován v lékárnách, a týká se tedy poskytovatelů zdravotních služeb lékárenské
péče.
Výši a podmínky úhrady výkonu č. 09552 pro rok 2016 musí být v souladu s § 17 odst. 5 zákona č.
48/1997 Sb. dohodnuty v dohodovacím řízení zástupců Všeobecné zdravotní pojišťovny České
republiky a ostatních zdravotních pojišťoven a příslušných profesních sdružení poskytovatelů jako
zástupců smluvních poskytovatelů. Svolavatelem dohodovacího řízení je Ministerstvo zdravotnictví.
Dohodovací řízení až dosud v České republice probíhalo za účasti všech skupin poskytovatelů
zdravotních služeb, jimž byly zdravotní služby hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Pravidla pro
průběh dohodovacího řízení byla již v minulosti na základě konsenzu všech účastníků řízení vtělena
do jednacího řádu dohodovacího řízení. Jednací řád ale obsahuje rovněž ustanovení s úplným výčtem
všech skupin poskytovatelů, které jsou oprávněny v dohodovacím řízení podle tohoto jednacího řádu
hlasovat. To se nyní ukazuje jako překážka řádného naplnění zákonného předpokladu o právu
poskytovatelů na účast v dohodovacím řízení.
Dne 1. 4. 2015 se uskutečnilo úvodní jednání dohodovacího řízení o podmínkách úhrad pro rok 2016.
Protože skupina poskytovatelů zdravotních služeb lékárenské péče dosud nebyla do jednacího řádu
zahrnuta, požádali zástupci těchto smluvních poskytovatelů o doplnění jednacího řádu. Jejich návrh
ale nebyl ostatními skupinami přijat a segment lékárenské péče je tak fakticky z dohodovacího řízení
probíhajícího podle již zmíněného jednacího řádu vyloučen.
Zástupci smluvních poskytovatelů lékárenské péče berou tuto skutečnost na vědomí. Podle § 17 odst.
5 z. č. 48/1997 Sb. však mají právo na to, aby byla výše úhrady výkonu č. 09552 a regulační omezení
na rok 2016 se zdravotními pojišťovnami projednány v dohodovacím řízení, jehož svolavatelem bude
Ministerstvo zdravotnictví. Nutně to přitom nemusí být ve stejném dohodovacím řízení, které si
vedou ostatní skupiny poskytovatelů zdravotní péče na základě již dříve schváleného jednacího řádu.
Zvláště ne tehdy, když se tyto skupiny usnesly, že dohodovací řízení nechtějí vést společně
s poskytovateli lékárenské péče. Vzhledem k tomu níže uvedení zástupci poskytovatelů lékárenské
péče žádají Ministerstvo zdravotnictví, aby bez odkladu svolalo dohodovací řízení zástupců
Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a ostatních zdravotních pojišťoven se zástupci
smluvních poskytovatelů lékárenské péče za účelem uzavření dohody o výši úhrady výkonu č. 09552 a
regulačních omezení na rok 2016.
V Praze dne 1. 4. 2015
POLP, APLS…....

