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Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jak jste již možná postřehli ze záplavy informací, které se na nás nyní valí ze všech stran, v minulých dnech 
proběhla jednání na úrovni ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven, jejichž cílem je minimalizovat 
negativní dopady stávající krizové situace na poskytovatele zdravotních služeb, tedy i na Vás.

Jsme rádi, že v tuto chvíli můžeme potvrdit následující opatření: 

•  zdravotní pojišťovny se nechystají krátit sjednané předběžné měsíční úhrady (a to i v případech očeká-
vaného poklesu množství vykazovaných výkonů),

•  zdravotní pojišťovny budou ve většině případů hradit i jen elektronický kontakt s pacientem (telefonicky, 
e-mailem, prostřednictvím videohovoru apod.) jako cílené vyšetření.

Konkrétní podmínky jednotlivých zdravotních pojišťoven pro to, aby mohla  být tato opatření naplněna 
a další opatření zdravotních pojišťoven v souvislostí s výskytem onemocnění COVID-19, Vám nabízíme na 
následujících odkazech:

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Oborová zdravotní pojišťovna

Zdravotní pojišťovna Škoda

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

RBP zdravotní pojišťovna

Ministerstvo dále informovalo, že z důvodu současné situace a nevyhnutelného propadu ekonomiky se 
předpokládá významné snížení příjmů zdravotních pojišťoven, které lze krátkodobě pokrýt z aktuálních 
disponibilních finančních zůstatků zdravotních pojišťoven; náklady na zdravotní služby související s COVID 
19 lze v souladu se zákonem hradit rovněž z prostředků rezervního fondu. Současně však avizovalo, že 
vzhledem k aktuální nejistotě ohledně budoucích příjmů zdravotních pojišťoven bude dohodovací řízení 
pro rok 2021 značně svázané negativním ekonomickým vývojem. V té souvislosti Vás ujišťujeme, že i nadále 
budeme v úzkém kontaktu s naši partnery při jednání o podmínkách úhrady pro náš obor a o aktuálním 
vývoji Vás budeme informovat.

S úctou Vaše
Gastroenterologická asociace České republiky

Podporuje:

mailto:gastro%40gastroasociace.cz?subject=Dotaz
www.gastroasociace.cz
https://www.vzp.cz/poskytovatele/informace-pro-praxi/covid-19
https://www.vozp.cz/pro-poskytovatele-zdravotnich-sluzeb-k-covid-19
https://www.cpzp.cz/clanek/5642-0-Seznam-opatreni-pro-PZS-v-souvislosti-s-vyskytem-onemocneni-COVID-19.html
https://www.ozp.cz/pro-lekare/opatreni-v-souvislosti-covid-19
https://www.zpskoda.cz/pro-zdravotniky/informace
https://www.zpmvcr.cz/lekari/obecne-informace/informace-pro-poskytovatele-zdravotnich-sluzeb-v-souvislosti-s-onemocnenim-covid-19/
https://www.rbp213.cz/cs/informace-pro-poskytovatele-v-souvislosti-s-covid19/a-1002/

