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Vážený pan
Mgr. Fiadlm Ucháč
Hnutí Pro život ČR

Hlubočepská 85/64
152 00 Praha 5
Vážený pane magistře,

obdrželi jsme Váš dopis ze dne 8. listopadu 2018. kterým žádáte Svaz zdravotních pojišťoven ČR o potvrzení.
že zdravotní pojišťovnyv něm sdmžené umožní terénním gynekologům nasmlouvat mezioborový výkon 09523
Edukační pohovor lékaře : nemocným či rodinou za účelem možného vykázáni k úhradě z prostředků
veřejného zdravotního pojištění v případech, kdy nepostačuje pro edukaci pacientky časová dispozice
zahrnutá v klinickém vyšetřeni.
Jakkoliv vnímáme naléhavost důvodů, které vedly Vámi zastupované Hnutí Pro život ČR k předložení návrhu
nového výkonu do Pracovní skupiny výkonů. závažných situací, kdy je nezbytné pacientovi opravdu důkladně
vysvětlit, jaké případné komplikace může očekávat i jak lze těmto komplikacím předejít nebo je uspokojivě
řešit, je celá řada a zavádět speciální kód pouze pro možnost edukace ženy před plánovaným přerušením
těhotenství je nesystémovým krokem, jak Vám již bylo tlumočeno zástupcem SZP ČR v Pracovní skupině
k seznamu výkonů. Právě Vámi zmiňovaný výkon je již v Seznamu zdravotních výkonů dlouho zařazen aje
vymezen pro případy. kdy nelze v době vymezené pro edukaci pacienta obsažené v klinickém vyšetření.
dostatečně pacientovi vysvětlitvšechny důležité aspekty týkající se jeho zdravotního stavu. Jedná se o výkon
mezioborový, čilio zařazení do smluvně dohodnutého rozsahu služeb se může ucházet kterýkolivsmluvní
partner v jakékoliv klinickéodbornosti, gynekology nevyjímaje. Část gynekologů má koneckonců tento výkon
již dnes nasmlouván a rovněž jej i v podobných případech vykazuje.
Váš požadavek byt projednán na zasedání Zdravotní sekce SZP ČR, kde jsou zastoupeni zdravotní ředitelé
všech zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven sdružených v SZP ČR. V rámci jednání bylo přislíbeno. že
pokud smluvní gynekolog požádá zdravotní pojišťovnu o rozšíření smluvně dohodnutého rozsahu služeb 0
tento mezioborový výkon, bude mu vyhověno.

I když nepochybně sledujeme stejný záměr aje určitěnaší společnou snahou v zájmu každého nového života
snižovat procento umělých přerušení těhotenství , je třeba uvést, že to ještě neznamená. že tento výkon bude
vykazován a hrazen ve 100% případů žen rozhodnutých pro přemšení těhotenství. U řady žen postačí určitě
příslušná edukace v rámci klinickéhovyšetřeni. ale chápeme. že se mohou objevit případy zvláštního zřetele
hodné, kdyje objektivněnutné podrobnější a časově náročnější poučeni ženy 0 důsledcích umělého přerušení
těhotenství . ale především i o možnostech případného altematlvn ího řešení . V takových případech lze
předmětnývýkon nepochybné použít, edukaci řádně zaznamenat do zdravotni dokumentace pacientky včetně
příslušné časové dispozice a vyúčtovat zdravotní pojišťovněk úhradě.
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