Obsah prezentace

❖ Jednodenní péče popis, očekávání pacientů, PZS a plátců od
„jednodenní péče“
❖ Legislativa upravující poskytování a úhradu zdravotních služeb
❖ Smluvní síť poskytovatelů jednodenní péče
❖ Vykazování jednodenní péče ambulantními a nemocničními PZS
❖ Zkušenosti z revizní činnosti

❖ Budoucí řešení
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Jednodenní péče úvod

❖ Definice jednodenní péče - široký výklad ČR / svět.
❖ Vývoj:
❖ Přelom 19/20 století skot Nicoll Glasgow Royal Hospital for Sick Children 9 tis operací
❖ 60 léta 20 století –USA dynymický rozvoj, následuje Kanada, GB
❖ 80 leta 20 století rozvoj laparoskopie a artroskopie i další země (Austrálie), zbytek
Evropy koncem 80 let

❖ jednodenní péče versus hospitalizace postup při indikaci pacienta:
❖
❖
❖
❖

celkový zdravotní stav,
riziko anestesie,
věk,
(sociální důvody - ?)
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Očekávání občanů, PZS a plátců
jednodenní péče
Občan:
Kvalitní zdravotní službu bez komplikací (v tom i nosokomiální nákazy),
vyřešení svých zdravotních problémů bez stresu z cizího prostředí (H)

PZS:
Přiměřenou úhradu za poskytnuté zdravotní služby

Plátce:
efektivní vynaložení nákladů na bezpečnou a kvalitní zdravotní službu –
snížení nákladů?
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Legislativní rámec I.
Z 372 /2011 Sb. o zdravotních službách
ZDRAVOTNÍ SLUŽBY A ZDRAVOTNÍ PÉČE
§ 8 JEDNODENNÍ PÉČE:
Jednodenní péče je zdravotní péčí, při jejímž poskytnutí se vyžaduje pobyt
pacienta na lůžku po dobu kratší než 24 hodin, a to s ohledem na charakter a
délku poskytovaných zdravotních výkonů. Při poskytování jednodenní péče
musí být zajištěna nepřetržitá dostupnost akutní lůžkové péče intenzivní.
POSTAVENÍ PACIENTA – PRÁVA PACIENTA § 28
být seznámen s vnitřním řádem zařízení, přijímat návštěvy a duchovní služby,
POSTAVENÍ POSKYTOVATELE - POVINNOSTI § 28
Informovat zákonného zástupce pojištěnce o propuštění pacienta z
jednodenní péče, registrující poskytovatel dát doporučení do péče,
Mít postup pro vyřizování stížností
Mít traumatologický plán
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Legislativní rámec II.
Vyhláška 99/2012 Sb.
minimální personální zabezpečení
Požadavky na personální zabezpečení jednodenní péče
❑ Vedoucí lékař se specializovanou způsobilostí v příslušném oboru, lékař se
zvláštní odbornou způsobilostí v příslušném oboru
❑ Anestesiolog, pokud jsou prováděny výkony v celkové nebo regionální
anestezii, analgosedaci nebo monitorované anesteziologické péči
❑ Na sále: anestesiolog a 2 lékaři, jeden se specializovanou způsobilostí
nebo zvláštní odbornou způsobilostí v příslušném oboru, při výkonech
malého rozsahu, například vybraných laparoskopických výkonech, jeden
lékař se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v
příslušném oboru, sestra pro perioperační péči způsobilá k výkonu povolání
bez odborného dohledu; nebo porodní asistentka pro perioperační péči
způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu, sestra pro intenzivní
péči způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu; nebo porodní
asistentka pro intenzivní péči způsobilá k výkonu povolání bez odborného
dohledu (v gynekologii) a všeobecná sestra.
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Legislativní rámec III.
Veřejné zdravotní pojištění
❖ Zákon 48 / 10097 Sb. o veřejném zdravotním pojištění – část V. Podmínky
poskytování hrazených služeb -§ 18 (podmínky) odst. 2 „ošetřujícím
lékařem se pro účely zdr. pojištění rozumí písmeno c) lékař poskytovatele
jednodenní péče,..
❖ Vyhláška 134 / 1998 Sb. kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s
bodovými hodnotami aktuálně ve znění 354/2017 Sb. kapitola 5 bod 10
jednodenní péče na lůžku:
„Jestliže po provedení invazivního nebo operačního výkonu následuje u pacienta pouze
jednodenní péče na lůžku, vykáže se tento pobyt bez ohledu na odbornost pracoviště
ošetřovacím dnem 00040 bez připočtení úhrady za výkony agregované od OD (podle
bodu 3.1) Současně se vykáže smluvně dohodnutá sazba režijních nákladů daného
PZS lůžkové péče dle kap. 7
U PZS ambulantní péče je k jednodenní péči na lůžku přiřazena režie v nejnižší bodové
hodnotě dle kap. 7.
Jako výkony tzv. jednodenní péče mohou být vykázány také invazivní nebo operační
výkony s omezením H, SH, pokud byl naplněn jejich obsah...“
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Hrazené služby v jednodenní péči I

Nové operační metody a vývoj anestetik s krátkou dobou účinnosti napomohl
rozvoji jednodenní péče. Smluvní PZS provádí a ZP hradí vybrané operační
a jiné invazivní výkony, u kterých postačuje maximálně 24hodinový pobyt na
lůžku.
Smluvně využito především u chirurgických oborů, nejběžněji:
❑ chirurgie (včetně dětské, úrazové a cévní chirurgie),
❑ plastická chirurgie (zahrnuje i popáleniny),
❑ gynekologie,
❑ urologie,
❑ ortopedie,
❑ ORL
❑ Oční
❑ Intervenční kardiologie
Péče je poskytována vždy plánovaně, nejedná se o akutní péči.
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Hrazené služby v jednodenní péči II

Rozhodnutí o provedení výkonu formou jednodenní péče u konkrétního
pacienta provádí pouze PZS, poskytující tuto péči a to na základě
předoperačního vyšetření – lékař zhodnotí a vyjádří míru rizika plánovaného
zákroku. Celkový zdravotní stav pacienta musí umožnit s vysokou
pravděpodobností provedení výkonu s minimalizací nebezpečí výskytu
možných komplikací.
Komplikace: pracoviště jednodenní péče na lůžku je povinno zajistit překlad
pacienta na vyšší specializované pracoviště, zajistit transportu a všeho
potřebného ke zvládnutí komplikace. (smluvně doložená návaznost na
konkrétní lůžkové zařízení, smluvní zabezpečení transportu pacienta).
Požadavky na nutné personální, technické a přístrojové vybavení i všechny
další nároky na provoz zdravotnických zařízení jsou podmínkou smluvního
vztahu.
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Pojištěnci věková struktura
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Pojištěnci bydliště
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Poskytovatelé jednodenní péče

• Poskytovatel s oprávněním poskytovat akutní lůžkovou péči jako jedu
z forem svých služeb
–
–

na společných sálech
na samostatných sálech

• Poskytovatel s oprávněním poskytovat ambulantní péči a jednodenní
péči
–
–

Ve vlastním sále
Pronajímá si sály od poskytovatele lůžkových služeb

REÁLNÁ MOTIVACE K POSKYTOVÁNÍ TÉTO FORMY ZDRAVOTNÍ
PÉČE JE VÝZNAMNĚ ODLIŠNÁ, PODLE TOHO, ZDA JE PZS ZE
SKUPINY PRVNÍ NEBO DRUHÉ – VIZ DÁLE SMLUVNÍ SÍŤ.
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Smluvní síť A PZS jednodenní
bez gynekologie.

www.cpzp.cz

Smluvní síť A PZS jednodenní
včetně gynekologie.
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Smluvní síť A odbornosti
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Smluvní síť lůžkové PZS
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Úhrady jednodenní péče I

Jednodenní péče poskytovaná v nemocnicích – dle úhradového dodatku s
nemocnicí individualizovaně (ISU), balíčky. MOTIVACE ? NÍZKÁ.
Jednodenní péče u nelůžkových poskytovatelů (gynekologie, ambulantní
specializované zařízení) :
❑ balíčkové úhrady (v Kč)
❑ Výkonově s domluveným rozsahem vykazovaných výkonů a H
Někdy samostatně úhrada anesteziologa.

Jednodenní péče úhrady - smluvně se domlouvá jednotková cena i rozsah
služby v objemu (počty výkonů, počty ošetřených klientů)
2015 – 2017 u ambulantních PZS: 155 mil – 170 mil -180 mil Kč
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Úhrady jednodenní péče kraje II
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Nejčastější výkony
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Složitá operační artroskopie 2017:
1134 pojištěnců
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Kontrolní činnost plátci

❖ Plnění personálního a přístrojového vybavení
❖
❖
❖
❖

Personál souběhy
Sestry
Sály
Smlouva s poskytovatelem lůžkové péče na zajištění řešení komplikací

❖ Nesprávné účtování realizovaných zdravotních služeb
❖ Délka anestesie
❖ Druh vykázaného výkonu neodpovídá realizovanému výkonu dle dokumentace

❖ Komplikace jsou řešené u jiného PZS (smluvní PZS pro řešení komplikací existuje
pouze papírově)
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Příčiny rozdílného využití JP

❖ Dostupnost zdravotní péče
❖ máme dost lůžek, nebyl systematický tlak na převod do jednodenní péče,
❖ Restrukturalizace lůžkových fondů v posledních 10 letech rozvoji napomáhá (až nám někde
začínají scházet kapacity lůžkové péče v režimu 24/7 a dostupné pro akutní stavy)

❖ Úhradové mechanizmy
❖ DRG versus balíčkové úhrady – rozdíl v ceně demotivuje manažery H sjednávat „JP“

❖ Přístup pacientů
❖ Část populace vyžaduje (bez ohledu na doporučení formy péče lékařem) realizaci zákroku
v lůžkovém režimu (obavy z následků, následného domácího ošetření, nedostatečné
sociální zázemí...)

Vize změny přístupu k tvorbě ceny – cena za výsledek
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Budoucnost II:

Tvorbu jednotkových cen doplnit kritériem platba za výsledek...
Kritéria výstupní nutno definovat:
•případ bez komplikace, bez úmrtí
•případ hodnocen klientem pozitivně,

•po definovaném časovém období pacient soběstačný ev. v pracovním procesu
•pacient bez čerpání zdravotních služeb péče pro původní dg (snížení nákladů)
•Pacient není po realizaci případu v jednom PZS kontrolován v jiném (čerpá duplicitně
péči „kontroly ve svém PZS – jiném než operatér operuje...“) Pokud ano kdo platí tyto

náklady - provádějící PZS?
Cenotvorba je věcí dohody mezi PZS a plátci, účast odborných společností je vítaná,
účast MZ CR minimálně v metodologické rovině je předpokladem.
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Budoucnost III

❖ Realizovatelnost popsaného modelu závisí na souhlasu účastníků
systému zdravotního pojištění s premisou „cena bude odvozena
od výsledku“ (vyšší za lepší)
❖ Riziko: existují disponibilní finanční zdroje na zajištění přiměřené
smluvní sítě pro plánované zákroky v režimu jednodenní péče a
úhradu ve výši zajištění přiměřeného zisku pro smluvní partnery?

(ÚV

problém

)

❖ Vše je věcí priorit nyní řešíme problém zajištění
akutních zdravotních služeb v 24/ 7 režimu,
systémové řešení problematiky jednodenní
(odkladné plánované) péče je v „pořadí“...
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Děkuji za pozornost…
ČPZP:
•třetí největší zdravotní pojišťovna,
zaměstnanecká, celorepubliková

druhá

největší

•Cca 1 255 tis. klientů
•Roční objem hrazené péče cca 31 miliard Kč.
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