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Vyhláška č. 305/2020 Sb.
stabilizuje příjmy poskytovatelů a zohledňuje pokles produkce i růst
nákladů poskytovatelů spojených s epidemií onemocnění COVID-19

Struktura kompenzací
Zohlednění poklesu produkce:
• Hospitalizační péče
• Ambulantní péče
• Následné lůžkové péče
• Zmírnění regulace za preskripci a vyžádanou péči
Zohlednění nárůstu nákladů za COVID-19:
• Za současné vykázání výkonů 82040+82041 u hospitalizací s Dg. U07.1
•
•
•
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nebo U69.75
Za zvýšené náklady na OD akutní i následné péče u hospitalizací s Dg. U07.1
Za vykázání výkonů 09115 s Dg. U07.1 a U69.75
Za provozování odběrového centra k testování na COVID-19

www.i.cz

Hospitalizační péče – zohlednění poklesu hospitalizací
a) Hospitalizace Paušální úhrada
Vzorec pro výpočet výše paušální úhrady se mění na:

Výpočet navyšuje úhradu díky:
- srovnávání neredukovaného CM s referenčním CM (původně redukovaný CM)
- použití odmocniny ve výpočtu
- vložením podílu hospitalizací s COVID
- zmírnění limitace výpočtu navýšení za OD
- změně výpočtu indexu změny produkce (Izp)
- ostatní vzorce výpočtu KN10,CMred1,CMred2 se nemění

Závěr:
Pro dosažení výnosu bez krácení úhrady stačí splnit pouze 82% referenčního CM
(původně bylo třeba 98%) a veškerý další nárůst nad 82% přináší další nárůst úhrady.
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Hospitalizační péče – zohlednění poklesu hospitalizací
b) Hospitalizace vyčleněné z paušální úhrady
– hospitalizace Př.13 (porody, novorozenci, HIV, transplantace)
výpočet se nemění, pouze se zmírňuje limitace výpočtu navýšení za OD
– hospitalizace báze MDC19 (psychiatrie)
výpočet se navýšil díky navýšení koeficientu 1,05 na 1,25

dále se zmírňují podmínky pro úhradu MDC19
– hospitalizace podle CZ-DRG
výpočet se nemění, pouze se upravuje objem extramurální péče
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Následná péče – zohlednění poklesu hospitalizací
Hospitalizace následné péče
Vzorec pro výpočet výše úhrady za OD se mění na:

Výpočet navyšuje úhradu díky:
- kompenzačnímu koeficientu (Kompenzace ODi,COVID), který se týká jen některých
typů OD
- koeficientu 0,01

Zmírnění regulace za preskripci a vyžádanou péči
Regulace za překročení preskripce nebo vyžádané péče nastává až po
překročení 120% (původně 100%) průměrné referenční úhrady na jednoho
globálního unikátního pojištěnce.
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Ambulantní péče – zohlednění poklesu péče
Vzorec pro výpočet výše ambulantní úhrady se mění na:

Výpočet navýšil úhradu díky změně koeficientu 1,07 na 1,14

Navýšený koeficient 1,14 je použit i pro výpočet úhradu ambulancí i komplementu 2020
(Úhr_amb2020,ost, Úhr_amb2020,kompl)

Hodnota péče ambulancí i komplementu 2020 se nově navyšuje koeficientem 1,05
(Hodnota:péče2020,kompl, Hodnota_péče2020,ost)
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Ambulantní péče – zohlednění poklesu péče
Dále dochází k téměř plošnému navýšení ceny bodu.
Díky komplikovanosti vyhlášky se ceny bodu u některých odborností
navyšují:
- pro celý rok 2020 (tzn. i zpětně pro 1. pololetí 2020)
- pouze pro 2. pololetí 2020
- u komplementu se cena bodu navyšuje procentem

Nemocnice s manažerským systémem ICZ AMIS*MIS získají detailní
přehled změn cen bodů všech odborností v rámci zaslaného excelovského
souboru pro výpočet úhrad 2020.
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Navýšení za současné vykázání výkonů 82040+82041 u hospitalizací
s Dg. U07.1 nebo U69.75 – zohlednění nárůstu nákladů za COVID-19
(Kompenzační vyhláška, Př.1, bod 2.3.)
Navýšení nad rámec úhrady o 1 674 Kč za:
- u hospitalizace s Dg. U07.1 (COVID-19, virus identifikován)
za každou dvojici vykázaných výkonů 82040+82041
- u hospitalizace s Dg. U69.75 (Podezření na COVID-19)
jen jednou v rámci hospitalizace za vykázanou dvojici výkonů 82040+82041

Navýšení za vykázání výkonů 09115 s Dg. U07.1 a U69.75
– zohlednění nárůstu nákladů za COVID-19
(Kompenzační vyhláška, §20, bod 5)
Navýšení nad rámec ambulantní úhrady o 50 Kč za každý vykázaný výkon 09115 u
pacientů s Dg. U07.1 nebo U69.75
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Za zvýšené náklady na OD akutní péče u hospitalizací s Dg. U07.1
– zohlednění nárůstu nákladů za COVID-19
(Kompenzační vyhláška, Př.1, bod 2.4.)
(Kompenzační vyhláška, Př.1, část B, bod 1h, 2f)

Navýšení nad rámec úhrady o 2 331 Kč za:
- za každý vykázaný OD akutní péče u hospitalizací s Dg. U07.1
Navýšení nad rámec úhrady o 59 064 Kč Kč za:
- za každý vykázaný OD intenzivní péče (OD 00051-00078) u hospitalizací s
Dg. U07.1
Navýšení nad rámec úhrady o 2 331 Kč za:
- za každý vykázaný OD následné péče u hospitalizací s Dg. U07.1
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Za provozování odběrového centra k testování na COVID-19
– zohlednění nárůstu nákladů za COVID-19
(Kompenzační vyhláška, §20, bod 6)

Navýšení nad rámec úhrady za každý kalendářní den provozování odběrového
centra protestování na COVID-19, v němž byl vykázán a uznán zdravotní
pojišťovnou výkon 09115 u pacientů s Dg. U07.1 nebo U69.75 o:
-

u centra mimo vnitřní prostory – denní navýšení 8 000 Kč

-

u centra ve vnitřních prostorách – denní navýšení 3 000 Kč

Uvedená částka na den je vždy za všechny ZP dohromady. Celkovou částku
pro jednotlivé ZP je nutno násobit koeficientem, který je uveden v Kompenzační
vyhlášce Příloze č.2, bod 3.
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Pro nemocnice s manažerským systémem
ICZ AMIS*MIS je v současné době připravována
aktualizace MISu, do kterého budou zapracovány
veškeré novinky Kompenzační vyhlášky.

Nemocnice rovněž obdrží excelovský soubor pro výpočet
aktualizovaných úhrad 2020, ve kterém si mohou
detailně nasimulovat nárůst celkových výnosů
i dalších výnosů za pacienty s COVIDEM-19.
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