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Datum a místo konání:  5. 4. 2022, ČPZP, Anglická 82/26, Praha 2 (telekonference WEBEX – účastníci 

označení písmenem W) 

Zástupci zdravotních pojišťoven:  

MUDr. Knorová (ČPZP), Linkeová BA (Hons) (ČPZP), W- Ing. Mocková MUDr. Vojtová (OZP),  

W - Ing. Kopecká (OZP), W - Ing. Šnapková (RBP), W - Ing. Hrabák (VoZP), W - MUDr. Šmach (ZPŠ),  

MUDr. Salcman Kučerová (ZPMV), Ing. Mrázek (VZP), Ing. Jankůj(VZP), Mgr. Dřímalová (VZP)  

 

Zástupci poskytovatelů ambulantní gynekologické péče:  

MUDr. Dvořák, MUDr. Škultéty, MUDr. Henčlová za ČLK o.s., MUDr. Kadlec, W -ANČR - Mgr.Koudelková  

 

Přítomni: viz prezenční listina 

 

Program jednání 

 

1. Úvod:  

Jednání se uskutečnilo v rámci přípravné fáze Dohodovacího řízení o hodnotách bodu, výši úhrad 
zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezeních pro rok 
2023 v segmentu ambulantní gynekologické péče (dále jen „DŘ“). 

2. Průběh jednání: 
Dr. Knorová zahájila jednání, sdělila hlavní závěry AKDŘ, popsala celkovou situaci a externí vlivy, 
které ztěžují možnost jasné predikce disponibilních zdrojů v.z.p. s hlavním rizikem na příjmové 
straně. Dále proběhla diskuse o zjištěních AKDŘ, konkrétně vývoji v segmentu gynekologie. 
Zdravotní pojišťovny představily dvouletý vývoj úhrad za období 2019 – 2021, kde je evidován 
v segmentu ambulantní gynekologie nárůst v segmentu o 16 % (tedy obdobně jako u stomatologů, 
resp. u ambulantních specialistů, u kterých byly navíc započítány i náklady na centrovou péči, u 
které je větší tempo růstu).  
 
Dr. Dvořák upozornil, že gynekologie nezastavila svou činnost v době COVID, i přes to meziročně 
AKDŘ evidovala pokles v úhradách, zároveň však deklaruje, že zástupci segmentu jsou připraveni se 
dohodnout za podmínky, že nebudou zvýhodněny jiné segmenty, resp. budou zajištěny stejné 
podmínky vývoje úhrady ve všech segmentech DŘ 2023. Dr. Dvořák i dr. Henčlová sdělili, že 
gynekologové se starají i o příchozí UA pojištěnky a jsou připravení k nárůstu péče, za kterou 
očekávají přiměřenou úhradu jako jeden ze segmentů primární péče. 
 
Dr. Kučerová za SZP ČR sdělila základní teze – referenční období navrhuje SZP ČR rok 2021 očištěný 
o vliv kompenzačních odměn a bonifikací. Principy mechanismů úhrady identické jako v roce 2022. 
 
Ing. Mrázek za VZP potvrdil, že i VZP je připravena definovat v segmentu referenční rok 2021 a 
upozornil na  faktor pravidelné valorizace ceny práce v SZV s bodovými hodnotami – tento 
parametr ovlivní  úhradové mechanismy v  systému pro rok 2023.  
 
Dr. Dvořák vyzval účastníky jednání k projednání dalších námětů SSG: 
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- zařazení vstupní preventivní prohlídky registrované pojištěnky (výkon 63021 – Komplexní 
vyšetření gynekologem a porodníkem) do výpočtu bonifikace preventivní péče, 

- zásadně nesouhlasí s tím, aby plátci jako podmínku úhrady (nasmlouvání) ultrazvukových 
vyšetření brali pořizovací cenu přístroje. Souhlasí s tím, aby plátci ověřili u smluvních partnerů 
stáří ultrazvukových přístrojů a pravidelný servis autorizovaným subjektem. 

- zajištění valorizace úhrady u balíčkových cen, aby byl pro poskytovatele nadále motivační, 
- podpora konziliárních a specializovaných gynekologických výkonů (kolposkopická expertíza, UZ 

expertíza, urogynekologie), 
- diskuse o parametrech úhrady, aby byl zajištěn předpokládaný vývoj úhrad pro všechny 

segmenty, 
- vyzval ZP o zvážení rozšíření možnosti realizovat HPV DNA testaci i u žen ve věku 55 let (zde 

bylo doporučeno řešit cestou PS ke screeningu a PS k SZV), 
- podnět k předávání informací od pojišťoven k poskytovatelům, a to o absolvovaných 

preventivních a screeningových výkonech, 
- podnět k zajištění jednotného postupu regionálních poboček – informování pojištěnců o 

hrazených službách a příspěvcích z fondu prevence. 

 

3. Závěry jednání: 

Účastníci jednání se shodli, že budou průběžně pracovat na přípravě úhradového mechanismu pro 
rok 2023, o kterém se bude na dalších jednáních diskutovat. 

Termíny příštích jednání jsou na www.cpzp.cz v plánovacím kalendáři DŘ2023. 

 

V Praze dne 5. 4. 2022 

Zapsala: Lucie Linkeová, BA (HONS) 

Schválila: MUDr. Renáta Knorová, MBA 

http://www.cpzp.cz/

