Svaz zdravotních pojišťoven ČR

Stanovisko SZP ČR k úvahám MZ o hledání zdrojů na účtech zdravotních pojišťoven
SZP ČR sleduje úvahy MZ ČR o dodatečném hledání dalších zdrojů pro mzdové nárůsty vybraných skupin
zaměstnanců nemocnic na účtech zdravotních pojišťoven se znepokojením.
Záměr výrazně disproporčně navýšit úhrady za poskytovanou zdravotní péči ve prospěch nemocnic
připravovalo MZ již od 1. pololetí 2016. I to bylo jednou z příčin, proč jednání o cenách na rok 2017 mezi
skupinami poskytovatelů a zdravotními pojišťovnami skončilo nedohodou, a MZ tak mělo možnost rozdělit
nárůst zdrojů podle svých priorit.
SZP ČR podporoval přiměřené cenové nárůsty, ale opakovaně a dlouhodobě upozorňoval, že zamýšlené
plošné mzdové úpravy všem právě o 10 % nemohou vyřešit personální problémy, které se liší podle
místních specifik a týkají se hlavně zdravotních sester.
Přesto byla provedena plošná úprava platů, která nebere v úvahu potřebné rozdíly v navyšování, a na
vytvoření příslušného navýšení úhrad se vyčerpaly v rámci úhradové vyhlášky veškeré disponibilní zdroje.
Celkově se příjmy nemocnic a dalších poskytovatelů zdravotní péče zvýší v příštím roce o 13 mld. Kč.
Nyní již úhradová vyhláška na rok 2017 platí, zdravotní pojišťovny na ní nastavily své zdravotně pojistné
plány a postupně rozesílají jednotlivé cenové dodatky. Pokud jde o nemocnice, vzrostou v roce 2017 úhrady
cca o 5 %, ale v některých případech i o 10 % a více. S výjimkou VZP neplánuje žádná ZP nárůst svých rezerv
a žádná zdravotní pojišťovna nemá na svých účtech zbytečné zůstatky.
V době ekonomického růstu tak došlo ke zrychlení růstu nákladů způsobem, který bohužel neumožňuje
vytváření rezerv. Úvahy o dodatečném navyšování výdajů pro rok 2017 jsou proto naprosto nezodpovědné.
Je navíc zbytečné hovořit o jakýchsi utajených fondech. Účty zdravotních pojišťoven jsou v České národní
bance, přesný stav všech fondů hlásí zdravotní pojišťovny pravidelně ministerstvu zdravotnictví a to je
zveřejňuje na svých webových stránkách. V říjnu 2016 měly zdravotní pojišťovny na úhradu zdravotní péče
na účtech 8.753 miliard korun. To stačí na úhradu zdravotní péče na 8 dní. Pokud bychom sečetli a také
hned utratili úplně všechno (a zrušili tak financování českého zdravotnictví úplně), tedy i povinné rezervní
fondy, fondy prevence a finance na již existující závazky, pak nám peníze vystačí na dalších asi 10 dní.
Finanční zůstatky na účtech zdravotních pojišťoven jsou nejen zcela transparentní, ale jsou v porovnání
s ostatními evropskými státy a běžnými poměry zcela minimální.
Naštěstí dosud nemá MZ pro takové návrhy žádné zákonné zmocnění. Věříme však, že jednotlivé
nemocnice budou moci zlepšovat pracovní podmínky sester podle svých potřeb a možností již při
plánovaném navýšení plateb na rok 2017.
Pro rok 2018 jsou členské zdravotní pojišťovny SZP ČR opět připraveny hledat spolu se svými partnery na
straně poskytovatelů zdravotní péče takové dohody, které umožní vytvoření zdrojů a možností, jak
personální problémy dále řešit.
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