EXPERTNÍ PLATFORMA MERRPS
ZÁPIS Z 6. SETKÁNÍ: EKONOMIE A FINANCOVÁNÍ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Datum: 26.7.2017
Místo: Kancelář dr. Duškova, Vratislavova 10
Přítomni: Petr Winkler, Ivan Duškov, Daniela Matějková, Helena Rögnerová, Hana Šustková (VZP), Martin
Dlouhý
Omluveni: Jiří Havrlant, Dita Protopopová

OBECNÉ INFORMACE
KONTEXT
-

Projekt MERRPS – Metodika pro evidenci respektující rozvoj psychiatrických služeb
Reforma psychiatrické péče
Komplementární aktivity v reformě psychiatrické péče

SMYSL SETKÁNÍ
a) Pomáhat zajistit finanční udržitelnosti nového systému psychiatrické péče
b) Pomáhat zajistit spolehlivost a akceptabilitu studií nákladové efektivity
CÍL A VÝSTUPY SETKÁN Í
-

Zahájit formální spolupráci relevantních stakeholderů
Učinit konkrétní plán dalších kroků

BODY PROGRAMU
Ad a)
-

Předpoklad, že reforma a vznik CDZ povede k menší spotřebě jiné zdravotní a sociální péče.
Předpoklad, že reforma a CDZ povedou k lepší kvalitě života u lidí s duševním onemocněním.
Oba předpoklady by podpořily ochotu investovat nebo by ospravedlnily investice – důležité i pro
komunikaci reformy atd.

Ad b)
-

Nutná je shoda a vzájemná informovanost o výpočtech – naše studie a analýzy mají napomáhat
informovanému rozhodování – není možné bez znalosti a důvěru v data a analýzy
Dostupnost dat VZP a ostatních pojišťoven – individuální data

-

Verifikovat výstupy našich výzkumů – cena za den v PN, cena psychofarmak na den u osob s psychózou
(v ambulantní péči, v PN...)

-

Modelování systémových změn vs. jednotlivých intervencí

-

vazba na udržitelnost – projekty CDZ jako piloty

Signální kódy – výkony (problém měkkých výkonů, např. skupinová sezení) – sledování lidí čerpajících služby
CDZ
Piloty - 5 + 16 rozběhnutých CDZ saturováno po 18m? Jaká data? Návaznost na projekt UZIS?
pojišťovenský systém nastaven na smluvním principu – CDZ budou ze stávajících poskytovatelů, pojišťovny
nedostaly složení poskytovatelů CDZ – kdo to bude, odkud se rekrutují, ze stávajících atd.
není možné poskytnout, protože nemohou předjímat výsledky výběrových řízení na poskytovatele CDZ
Přerov a Petrohrad pilotují psychiatrické sestry; Hollý Bohnice měl přijít s pilotem, ale zatím se nestalo
obavy z „péče k“ tzn. náklady vždy narostou, protože lůžka se vždy zaplní
Propojení s CDZ – identifikace uživatelů služeb skrze kódy

ÚKOLY
Úkol

Zodpovědnost

zjistit, jestli možné sbírat data o expertní platforma
nedobrovolných hospitalizacích
zjistit, jak využívat Národní systém expertní platforma
hlášení nežádoucích situací na MZ
schůzka kvůli projektu ÚZIS

PW

Zjistit více o ČSÚ (metodika Systém PW a výzkumný tým
zdravotních účtů)
Zvážit pozvání někoho z ČSÚ ke
konzultaci zdravotních účtů
Ind. 10: podívat se na registr výzkumný tým
soclálních služeb
Ind. 10: na ÚZISu ověřit, zda je výzkumný tým
registrace psychiatrických sester
vázáná na zařízení a kolik jich je

Termín

Výstup

prozkoumat možnost spolupráce HR
s VZP ohledně získávání dat o
klientech CDZ
získat PSP dotazník od Pavla Mohra PW
a dodat pro účely evaluace CDZ
poslat dotazníky Psychlops členům PW
platformy
prostudovat další zdroje efektivních ZH, AK
intervencí: Doporučené postupy
psychiatrické péče v ČR, Prevence
relapsu schizofrenie ve 21. století 3.
vydání, PORT
naplánovat
schůzku
ohledně PW
nastavení úhradových položek pro
CDZ (evaluátoři CDZ, ÚZIS, VZP?)
prosazovat zavedení signálního HR
kódu pro duševní onemocnění do
záznamů o primární péči
výhledově revidovat české GL z PW
hlediska z cost-efektivity

zjistit informace o komerčních
pojišťovnách (skrze VZP, a.s.).

zeptat se na data ohledně cizinců
s komerčním pojištěním na
Ministerstvu financí.

zjistit informace ohledně cizinců
s komerčním pojištěním u
poskytovatelů.

Zapsal Petr Winkler

Helena Rögnerová

Dita Protopopová

Výzkumný tým

✔ na webu

