
 

 

PROBLEMATIKA ÚHRAD V SEGMENTU DOMÁCÍ PÉČE 
 
 
 
 

Česká asociace sester s obavami sleduje narůstající problémy v domácí zdravotní 
péči, obzvlášť návrhy řešení úhrad pro příští rok v segmentu domácí zdravotní péče, 
které budou mít spíše negativní dopady. Každoroční jednání s úředníky MZ ČR na 
různých úrovních se setkává s pochopením problémů, ty však každoročně narůstají.  
             
Pojišťovny navrhují další snížení objemu péče na 90 % objemu roku 2011, opět 
snižují sestupnou hodnotu bodu na hodnotu, která již nepokryje fixní náklady péče 
a zavádí strop úhrad – 110 % roku 2011. Česká asociace sester varuje, že 
zdravotními pojišťovnami navrhované parametry úhrad na příští rok ve svém 
důsledku způsobí zánik některých agentur a omezí dostupnost tohoto typu péče. 
Dalším omezením, vedle uvedených regulačních opatření je deklarovaná možnost 
omezení výše úhrady poskytovatelům tak, aby celková výše úhrady v roce 2013 
nepřekročila výši úhrad stanovenou ve zdravotně pojistném plánu na rok 2013. 
 
Znamená to, že v regionech, kde dochází k restrukturalizaci lůžek a přesunu pacientů 
do domácí péče, dojde k poskytování péče částečně na náklady zdravotnických 
zařízení, přičemž péči lze odmítnout jen za podmínek vyjmenovaných zákonem 
a zastropování úhrad mezi tyto podmínky nepatří. 
              
Česká asociace sester zároveň upozorňuje na to, že všeobecné sestry nemají dosud 
narovnány mzdové indexy z roku 2009. K navýšení sice došlo, ale aby nebyl dopad 
do systému nárazový, byla přechodně snížena hodnota bodu v segmentu domácí 
zdravotní péče. Na toto narovnání původně plánované na dva roky pracovníci 
v tomto segmentu čekají již dlouhé 4 roky a ani v příštím roce ze stran pojišťoven 
není akceptováno. Všeobecné sestry toto cítí jako diskriminaci a to zejména 
s ohledem na vývoj mezd v lékařských profesích. 
       
Poskytovatelé domácí zdravotní péče prostřednictvím České asociace sester 
deklarují svoji připravenost k převzetí péče o náročné pacienty včetně pacientů 
v terminálním stavu a pacientů po jednodenní chirurgické péči v souvislosti 
s probíhající restrukturalizací lůžkových zdravotnických zařízení. 
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