Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
128 08 Praha 2, U Nemocnice 499/2

__________________
Váš dopis značky / ze dne
12.9.2014

Naše značka
VFN/

Vyřizuje / linka
Mgr. Korbová

V Praze, dne
18.9.2014

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Dobrý den,
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, IČO: 00064165, se sídlem U Nemocnice 499/2, 128 08
Praha 2 (dále jen „VFN“), obdržela dne 12.8.2014 Vaši žádost o poskytnutí informací podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „žádost“), ve které VFN žádáte o poskytnutí informace týkající se vyúčtování zdravotní péče
v souvislosti s porodem. Vaše žádost byla doplněna dne 12.9.2014.
Níže uvádíme k Vašim dotazům naše odpovědi:
1) Částka, kterou Vaše zdravotnické zařízení účtuje zdravotním pojišťovnám za zdravotní služby
a jiné služby v souvislosti s fyziologickým porodem. Tím myslím porod, který je bez komplikací
a je veden bez použití farmakologických prostředků a chirurgických zákroků během všech dob
porodních. Jinými slovy jde o částku, která je účtovaná za porod a s ním spojené služby od
doby přijetí rodící ženy do zdravotnického zařízení do doby, kdy již rodička se zdravým
dítětem může na vlastní žádost opustit porodnici formou tzv. ambulantního porodu, tedy po
proběhlém porodu a nezbytných vyšetřeních bezprostředně po porodu. Prosím o rozdělení
částky účtované za služby ženě-rodičce a služby dítěti-novorozenci a případné rozepsání
jednotlivých účtovaných položek.
Fyziologický porod se posuzuje jako hospitalizační případ, který se dle klasifikace DRG
zagroupuje do DRG 14631 – vaginální porod bez CC s relativní váhou (case mixem) 0,5070.
Hospitalizační případy novorozence se dle klasifikace DRG řadí do DRG 15601 – 17553.
Každá z těchto DRG má rozdílnou relativní váhu.
Přesnou částku nelze uvést, neboť každá zdravotní pojišťovna hradí jinou individuální základní
sazbu (úhrada za případ s RV=1), takže výsledná úhrada za hospitalizační případ bude u každé
zdravotní pojišťovny jiná. Pro letošní rok výše základní sazby není dosud domluvena. Dále do
výše úhrady formou případového paušálu vstupují regulační omezení ze strany zdravotní
pojišťovny, jejichž uplatnění bude známo až po vykázání a uzavření roku 2014.
2) Částka, kterou Vaše zdravotnické zařízení účtuje zdravotním pojišťovnám za následné
zdravotní či jiné služby o fyziologickou rodičku v šestinedělí a novorozence (po poskytnutí
péče dle bodu 1.) po dobu standardní délky hospitalizace za předpokladu, že se u obou
nevyskytnou žádné komplikace. Prosím o rozdělení částky účtované za služby ženě-rodičce a
služby dítěti-novorozenci a případné rozepsání jednotlivých účtovaných položek.
Z pohledu úhrady formou případového paušálu nelze oddělit péči v rámci jedné hospitalizace za
porod a zvlášť za následnou hospitalizaci.
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3) Informaci o tom, zda se účtované částky liší podle toho, zda služby hradí pojišťovna nebo
samoplátkyně nebo cizinka.
V případě, že vykazujeme na zdravotní pojišťovnu, je péče hrazena dle úhradové vyhlášky na
příslušný rok (pro rok 2014 jde o vyhlášku ministerstva zdravotnictví č. 428/2013 Sb.)
 U samoplátce je péče ohodnocena výkonově s hodnotou bodu 1,12 Kč.
 Cizinec pojištěný (komerční pojištění) – výkonově s hodnotou bodu 1,12 Kč.
 Cizinec ze zemí EU – péče hrazena dle úhradové vyhlášky na příslušný rok, výkonově s
hodnotou bodu uvedenou pro hrazené služby zahraničním pojištěncům.

4) Celkové částky, které byly reálně vyúčtovány zdravotním pojišťovnám za všechny rodičky
(jednotlivě za každou zvlášť), které ve Vašem zdravotnickém zařízení porodily dne 1. 4. 2014.
Celkem dne 1.4.2014 ve VFN porodilo 8 pacientek.
DRG 14631 – vaginální porod bez CC – CM (RV) 0,507 – 5 pacientek
DRG 14632 – vaginální porod s CC – CM (RV) 0,559 – 1 pacientka
DRG 14602 – porod císařským řezem s CC – CM (RV) 1,084 – 2 pacientky
Celkový CM (RV) = 5,262

S pozdravem
Mgr. Kamila Korbová
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
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