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Mimoústavní labora-
toře odmítají úhradu 
přes gynekology 

M. Pollak

Ministerstvu zdravotnictví bylo předáno stanovisko 
segmentu mimoústavní laboratorní a radiodiagnos-
tické péče k návrhu úhrad ambulantních laborator-
ních a radiodiagnostických výkonů prostřednictvím 
privátních gynekologických ambulancí v tomto 
znění.
Dohoda o způsobu úhrady mezi zdravotními pojiš-
ťovnami a segmentem mimoústavní gynekologické 
péče, uzavřená před zahájením jednání závěrečného 
dne dohodovacího řízení o způsobu úhrady v r. 
2012 obsahovala mezi jiným i odstavec o úhradě 
laboratorních a radiodiagnostických výkonů pro-
střednictvím gynekologických ambulancí.
Tento způsob úhrady byl obsažen i v návrhu SZP 
a VZP při jednání zdravotních pojišťoven a sdružení 
poskytovatelů mimoústavní laboratorní a radiodia-
gnostické péče a byl všemi zúčastněnými sdruženími 
poskytovatelů jednoznačně odmítnut.
Jelikož při jednání závěrečného dne nebyl ze strany 
pojišťoven ani segmentu mimoústavní gynekolo-
gické péče zájem tento bod z dohody vypustit, byla 
celá dohoda v souladu s jednacím řádem zástupcem 
segmentu mimoústavní laboratorní a radiodiagnos-
tické péče vetována.
Objektivních důvodů odmítnutí tohoto způsobu 
úhrady v této fázi je celá řada. Ty nejpodstatnější, 
podle názoru segmentu mimoústavní laboratorní 
a radiodiagnostické péče jsou uvedeny níže:
1. Jedná se o opatření nesystémové a zejména ne-

zdůvodněné. Není jasné, proč by se měla část péče 
vyjmout ze zaběhnutého způsobu úhrady, aniž by 
byl vysvětlen  přínos pro zúčastněné strany. 

2. Je možné, že navržený způsob úhrady je 
i v rozporu s platnou legislativou. Ambulantní 
laboratoře a radiodiagnostická pracoviště jsou 
smluvními partnery zdravotních pojišťoven, 
aniž by ve smlouvách nebo v legislativě byla 

zmíněna možnost úhrady provedených a uzna-
ných výkonů přes třetí osobu. Dohoda mezi 
zdravotními pojišťovnami a gynekology je tak 
pouze dvoustranná, přičemž by nepochybně 
měla být konsensem všech tří dotčených stran -  
- zdravotních pojišťoven, ambulantních gyneko-
logů a ambulantního komplementu.

3. Zavedení navrženého způsobu do praxe by zna-
menalo neúměrné navýšení administrativních 
výkonů v důsledku fakturací, a s tím spojených 
účetních operací.

4. Tento způsob vykazování výkonů zdravotním 
pojišťovnám není administrativně připraven. 
Jen namátkou uvádíme, že není např. jasno, kdo 
by vykazoval zdravotním pojišťovnám dotčené 
výkony – jen laboratoř resp. rdg zařízení nebo 
i gynekologické ambulance,  jak by byly řešeny 
a v jakém časovém horizontu případné rozdíly 
ve výkaznictví apod.

5. Bylo by při tomto způsobu úhrady nezbytné, 
aby pracoviště komplementu byla i nadále 
smluvními partnery zdravotních pojišťoven? 
Kdo by např. dohlížel na rozsah a kvalitu péče 
– gynekologové, ZP, MZ?

Lze předpokládat, že tyto a další, zde nejmeno-
vané důvody by mohly vést ke zpožďování plateb 
pracovištím komplementu, ale i ke snížení kvality 
výsledků, zhoršení jejich dostupnosti a v koneč-
ném důsledku i ke snížení kvality tohoto druhu 
zdravotní péče.
Pracoviště ambulantního komplementu a priori 
neodmítají jiný, než dosud praktikovaný způsob 
úhrady, ale považují za nezbytné, aby celá záležitost 
byla připravena, eventuálně diskutována všemi 
dotčenými stranami, počínaje MZ ČR, zdravotními 
pojišťovnami a také segmenty zdravotní péče, kte-
rých se úprava týká. V tomto případě byl segment 
mimoústavní laboratorní a radiodiagnostické péče 
postaven před hotovou věc, aniž by se jeho členů 
někdo ptal na jejich názor, případně je požádal 
o spolupráci při vypracování návrhu nebo alespoň 
o připomínky k němu.
Proto segment celý návrh dohody mezi zdravotními 
pojišťovnami a segmentem mimoústavní gynekolo-
gické péče tímto stanoviskem důrazně odmítá.


