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Usnesení valné hromady SSPf ČR ze dne 7.3.2012  - Klokočná 

 

 

 

 

1. Valná hromada vzala na vědomí: 

a) informaci o zákonu č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování (zákon o zdravotních službách). Členskou základnu upozorňuje zejména 

na ustanovení části 13. správní delikty (§ 114 až 118), se zvláštním důrazem na 

ustanovení § 118, který obsahuje kriteria pro ukládání výše pokut za správní delikty a 

podmínky pro vyvinění. 

b) informaci o postupu při přeregistraci zdravotnických zařízení 

c) informaci o problematice informovaných souhlasů 

d) informaci o připravované vyhlášce, kterou se stanoví nemoci, u nichž se poskytuje 

dispenzární péče, časové rozmezí dispenzárních prohlídek a označení specializace 

dispenzarizujícího lékaře, která má nahradit současnou vyhlášku č. 386/2007 Sb.  

e) informaci o zahájení dohodovacího řízení o výši úhrad na rok 2013 

f) informaci o novelizaci vyhlášky seznamu výkonů na rok 2012 a byla informována o 

jednání s Ministerstvem zdravotnictví - legislativním odborem a s VZP ohledně kódu 

pro BCG vakcinaci. 

g) informaci o nové úpravě financování BCG vakcinace s účinností od 1.4.2012. Od 

tohoto data bude z veřejného zdravotního pojištění hrazena BCG vakcinace jen u 

rizikových skupin 

h) naprostý nedostatek základních antituberkulotik v ČR a komplikace s tím související 

při předepisování léčby v ambulantní praxi. V této otázce je naprosto nutná úzká 

spolupráce nemocničních oddělení a terénních ambulancí, kde je již nyní naprosto 

nutné, aby lůžkové oddělení s předstihem avizovalo příslušnému terénnímu pracovišti, 

kdy bude dimitovat pacienta na léčbě antituberkulotiky a antituberkulotika uvedlo. 

V reálné klinické praxi hrozí prodleva v zajištění základních antituberkulotik pro 

konkrétního pacienta. 

 

 

2. Valná hromada souhlasí: 

 

a) s dosavadním postupem zástupců sdružení SSPf s Ministerstvem zdravotnictví - 

legislativním odborem a s VZP ohledně kódu pro BCG vakcinaci – tj. prosazování 

používání stávajícího kódu 25313 odbornosti 205 - PNE. 

 

 

3. Valná hromada nesouhlasí: 

 

a) s dosavadním postupem výboru ČPFS (odsouhlasení používání lékařského výkonu 

odbornosti 002 - PED ) pro vykazování aplikace BCG vakcinace na pracovištích 

odbornosti 205 – PNE. 
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4. Valná hromada konstatuje: 

 

a) nutnost zlepšení komunikace výboru ČPFS se zástupci výboru SSPf při řešení 

problematiky ambulantní péče oboru PNE. 

b) jistotu vzniku regulačních srážek pro jednotlivá zdravotnická zařízení za léky 

předepsané v roce 2012, která plyne z nárůstu cen léků (hlavně díky změně DPH) při 

limitaci 100 % proti referenčnímu období – tj. proti roku 2010. 

 

 

 

 

zapsal: prim. MUDr. Jiří Balý 

 

 

ověřovatel zápisu: prim. MUDr. Viktor Kašák 

 

 

 


