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POSKYTOVATELÉ LŮŽKOVÉ PÉČE

Akutní lůžková péče
 zachován shodný mechanismus úhrad jako v roce 2018 – kombinovaný způsob úhrady 

• individuálně smluvně sjednaná složka úhrady – bude realizováno na základě rozhodnutí managementu Pojišťovny 
(v roce 2018 – LGN, endobronchiální coiling, náhrada čelistního kloubu, TAVI, MSP, rekonstrukce čelisti, 
rekonstrukce prsu), centrová péče 

• Akutní lůžková péče,
− úhrada formou případového paušálu 
– úhrada vyčleněná  z úhrady příp. paušálu – porody, novorozenci, HIV, transplantace srdce, plic, jater
− vybrané LP vyjmuté z platby případovým paušálem - hemofilie, plazma, kryoprotein

• výkony 78890 (sign. výkon indikace odběru orgánu/ů od zemřelého dárce) – 10 000 Kč, 
• výkony 00031 a 00032 (výkony doprovodu),
• Ambulantní složka úhrady
• Výkony nad rámec ambulantní úhrady:

• výkon 09566 urgentní příjem
• výkon 09563  pohotovostní ústavní služba
• výkon 88101 pitva na soudně lékařském pracovišti  
• screening (mamograf, děl. hrdla, novorozenecký, nově v roce 2019 SC kolorekta)
• hrazené služby v odbornostech 305, 306, 308 a 309

• Vybrané LP vyjmuté z ambulantní složky úhrady - hemofilie, plazma, kryoprotein
• Úhrada položky na elektronickém receptu
• Úhrada za odbornost 006 (klinický farmaceut) - v případě extramurální péče bude realizována nad rámec 

ambulantní složky úhrady

Referenčním obdobím je rok 2017, a to včetně kompenzace poplatků - kód 09543 (vykázáno Pojišťovně do 31.3.2018 nebo 
prodloužené období, kdy byla uzavřena dohoda).



POSKYTOVATELÉ LŮŽKOVÉ PÉČE

Centrová péče

 zachováno stanovení celkové maximální úhrady za všechny diagnostické
skupiny dohromady, jako součet nákladů příslušné diagnostické skupiny
za rok 2017 navýšený koeficientem jednotlivých skupin onemocnění dle
vyhlášky (př. trávicí soustava 1,19, hematoonkologie 1,00, dermatologie 1,16,
infekce 1,25, neurologie 1,04 , onkologie 1,02)

 výkonově hrazena onemocnění HIV/AIDS, hereditární angioedém a
profilaxie rizikových dětí vystavených expozici respiračního syncytiálního
viru

 nově stanovena maximální úhrada pro léčbu léčivým přípravkem
Spinraza 12 mg (nusinersen), která je spočtena z celkové úhrady roku
2018 navýšené o 30%:

Uhrmax,2019 = Uhr2018 * 1,30



POSKYTOVATELÉ LŮŽKOVÉ PÉČE

Úhrada formou případového paušálu
Stejný princip úhrady jako v roce 2018

 Individuálně spočtená paušální úhrada (IPU) dle referenčního období 2017, navýšená koeficientem 
navýšení (nárůst v případovém paušálu bude v průměru o 11,9%, ale koeficient KN�� nabude vysokých 
hodnot u nižších IZS)
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 Paušální úhrada stanovena stejně jako v roce 2018 jako vyšší z částek:

 CM 2017 x minimální ZS

 Celková úhrada za případový paušál + úhrada za ISU 2017(KS,KV, PTCA) + extramurální péče 2017

Minimální ZS pro vysoce specializovaná centra 35 500 Kč,  ostatní centra 32 500 Kč a ostatní nemocnice z 
25 000 Kč stoupla na 27 000 Kč

• IPU je poměrně snížena, nedojde-li alespoň k dosažení 97 % produkce referenčního období (v roce 2018 95 % CM).

• Navýšení  podmínky produkční hranice je podmíněno nižší hranicí nárůstu koeficientu IZP (v roce 2018 1,56 – 2019 
1,53)

 hodnoty za navýšení úhrad na zvýšení příplatku zdrav. pracovníkům vykonávajícím nelékařské zdrav.

povolání střídavě ve třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu se navýšily oproti roku 2018
troj až čtyřnásobně

 Princip stanovení IZP a IGUP zůstává stejný jako v roce 2018 prostřednictvím funkce ARCTG



POSKYTOVATELÉ LŮŽKOVÉ PÉČE

Úhrada formou případového paušálu

Výpočet IZP:

Pokud podíl CMred2019/CM2017 je vyšší o 3% a více, dochází k nárůstu koeficientu IZP, který 
následně navyšuje IPU.



POSKYTOVATELÉ LŮŽKOVÉ PÉČE

Úhrada vyčleněná z úhrady formou případového paušálu

Porody, novorozenci, HIV

minimální ZS zůstává ve výši 27 000 Kč

nárůst bude průměrně o 11,9%, ale koeficient KN�� nabude vysokých hodnot u 
nižších IZS

navýšení úhrad na zvýšení příplatku zdrav. pracovníkům vykonávajícím nelékařské 
zdrav. povolání střídavě ve třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu se 
navýšily oproti roku 2018 troj – čtyřnásobně

Transplantace srdce, plic, jater

 úhrada stejně jako v roce 2018 se základní sazbou 63 000 Kč



POSKYTOVATELÉ LŮŽKOVÉ PÉČE

Ambulantní složka úhrady
Stejný princip jako v roce 2018

 výkonový způsob v plné hodnotě bodu, tak jak je uvedena u jednotlivých odborností v přílohách vyhlášky

 navýšení úhrady za nepřetržitý provoz laboratoře a radiodiagnostiky (BON16/7),
 zůstává index změny produkce v ambulantním segmentu a index změny ambulantně ošetřených 

pojištěnců,

 Stejně jako v roce 2018 vyhláška stanoví hodnotu nedosažené produkce v lůžkové péči Hnp

 úhrada stanovena maximem tří hodnot, kde každá je násobena nárůstem 11,2 %

Do maximální úhrady se nezahrnou: 

• hrazené služby poskytované v odbornostech 305, 306, 308 a 309, navýšení h.b. 1,10 Kč (2018-
1,05 Kč),

• screeningy (mamograf, děl. hrdlo, novorozenecký laboratorní) navýšení h.b. na 1,08 Kč (2018-
1,03 Kč), a nově screening kolorekta s h.b. 1,09 Kč,

• výkon 09566 (urgentní příjem) – h.b.1 Kč,

• výkony 88101 (pitva na soudně lékařském pracovišti) – h.b. 1,03 Kč,

• 09563 (ústavní pohotovostní služba) – h.b. 1,03 Kč,

• vybrané LP (hemofilie, plazma, kryoprotein - příloha č. 12),

• úhrada položky na elektronickém receptu, h.b. 1,70 Kč,

• Odbornost 006 (klinický farmaceut) - VZP bude hradit shodně jako v r. 2018, kdy vyhláška způsob
úhrady nestanovila – h. b. 1,00 Kč.



POSKYTOVATELÉ LŮŽKOVÉ PÉČE

Regulační omezení úhrady formou případového paušálu a úhrady
vyčleněné z úhrady případového paušálu

 revize na upcoding – stejný princip jako v roce 2018

Regulační omezení na předepsané léčivé přípravy a zdravotnické
prostředky a na vyžádanou péči

Stejný princip jako v roce 2018, za podmínky sdělení hodnot ref. období
poskytovateli do 30. dubna 2019

 nově u vyžádané péče - max. 40% z překročení (shodně jako u regulace
za předepsané LP a ZP)

Předběžná měsíční úhrada stanovena ve výši jedné dvanáctiny 111,2 %
objemu úhrady za referenční období, včetně úhrad za zvýšení příplatku
zdravotnickým pracovníkům



POSKYTOVATELÉ NÁSLEDNÉ LŮŽKOVÉ PÉČE 

Léčebny dlouhodobě nemocných (LDN),Odborné léčebné 
ústavy (OLÚ), Hospice, Ošetřovatelská lůžka (OL)
Úhrada formou paušální sazby za ošetřovací den (PS/OD), jako v 

minulých letech.

PS/OD je stanovena pro každou kategorii pacienta a typ OD samostatně 
a zahrnuje hodnotu příslušného OD, vč. režie podle seznamu výkonů, 
paušální částku, kterou se hradí léčivé přípravky, výkony, kterými se 
vykazuje příjmové a propouštěcí vyšetření a výkony agregované do OD 
podle seznamu výkonů.

Výše PS/OD 

PS/OD2019 = (1,05 * PS/OD2018 ) + NavýšeníODi2019

Celková úhrada za hodnocené období poskytovateli bude maximálně do 
výše 107% celkové úhrady 2018 (tj. vč. navýšení na zvýšení příplatku 
nelékařským zdr. pracovníkům bez odborného dohledu v třísměnném nebo 
nepřetržitém provozu v roce 2018) a součtu úhrad za zvýšení příplatku 
zdravotnickým pracovníkům ke každému vykázanému a zdravotní 
pojišťovnou uznanému ošetřovacímu dni v roce 2019.



POSKYTOVATELÉ NÁSLEDNÉ LŮŽKOVÉ PÉČE

Následná intenzivní péče a dlouhodobá intenzivní 
ošetřovatelská péče

Úhrada výkonová – vyhláška stanoví h. b. 1,11 Kč (oproti roku 2018 
navýšení o 0,05 Kč) za výkon ošetřovacího dne s připočtením navýšení 
úhrad na zdrav. pracovníky následné intenzivní péče (NIP), následné 
ventilační péče (NVP) a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče 
(DIOP)

 Zůstává maximální počet hrazených dnů na lůžku NIP je 90 a DIOP 190, 
počítáno od 1. dne přijetí na lůžko, vč. překladů na jiné pracoviště NIP 
poskytovatele nebo i jiného poskytovatele (na rodné číslo)

Překlad na jiné pracoviště DIOP nebo prodloužení DIOP na více než 190 
dní je možné jen se souhlasem revizního lékaře.



POSKYTOVATELÉ NÁSLEDNÉ LŮŽKOVÉ PÉČE 

Zvláštní ambulantní péče poskytovaná podle §22 písm. c) 
zákony (sociální hospitalizace)
Úhrada výkonově podle seznamu výkonů prostřednictvím PURO (PURO 

navýšeno oproti referenci o 11 %)

Lázeňská léčebně  rehabilitační péče
Komplexní a příspěvková péče pro dospělé:

úhrada za jeden den pobytu ve výši 105% úhrady, která byla 
sjednána na rok 2018. 

Komplexní a příspěvkové péče pro děti a dorost do 18 let: 

úhrada za jeden den pobytu ve výši 100% úhrady, která byla 
sjednána na rok 2018 



POSKYTOVATELÉ LŮŽKOVÉ PÉČE 

Memorandum o úpravě úhradových mechanismů pro 
poskytovatele akutní a následné lůžkové péče v odbornosti 
psychiatrie a hemodialýza pro rok 2019
Psychiatrie – motivace poskytovatelů akutní lůžkové psychiatrické péče k

poskytování kvalitních služeb pro celé spektrum pacientů

bonifikace poskytovatelů s těžšími a

komplikovanějšími případy

– motivace poskytovatelů v následné lůžkové psychiatrické 
péči k transformaci části stávajících kapacit do ambulantní 
péče a akutní lůžkové péče

HDL – motivace poskytovatelů k předávání dat pro účely vyhodnocení 
kvality poskytovaných služeb

bonifikace nejkvalitnějších poskytovatelů



Děkuji za pozornost


