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Úhrady psychiatrické péče
• Platba za výkon
• Ambulantní specializovaná péče
• Ambulantní výkony odborností 305 - psychiatrie, 306 – dětská a
dorostová psychiatrie, 901 – klinická psychologie, 931 – dětská
psychologie, 910 - psychoterapie, 914 – psychiatrická sestra

• Paušální platba za ošetřovací den (OD)
• Akutní a následná lůžková péče a péče ve stacionářích
• Výkony OD č. 00006 – akutní lůžka oddělení odbornosti 305, 306,
308, 309, 00021 – lůžka psychiatrických odborných léčebných
ústavů, 00026 – lůžka dětských psychiatrických odborných
léčebných ústavů, 00041 – 1 den pobytu pacienta ve stacionáři,
00085 – zvýšená psychiatrická péče

Úhrady psychiatrické péče - platba za výkon
• Počty bodů jednotlivých výkonů jsou dány Seznamem
zdravotních výkonů.
• Hodnoty bodu jsou dány smlouvou mezi pojišťovnou a
poskytovatelem nebo Úhradovou vyhláškou.
• Úhradová vyhláška na rok 2017 ambulantní péče:
• Pro poskytovatele v odbornosti psychiatrie a dětská a dorostová
psychiatrie, kteří vykazují psychoterapie společně s ošetřovacím
dnem denního stacionáře je hodnota bodu 1,08 Kč
• Pro poskytovatele v odbornosti klinická psychologie nebo
v odbornosti dětská psychologie se stanoví hodnota bodu ve výši
1,08 Kč.

Úhrady psychiatrické péče - platba za výkon
• Pro ostatní poskytovatele v těchto odbornostech se stanoví
hodnota bodu ve výši 1,03 Kč. Celková výše úhrady je regulována
průměrnou úhradou na unikátního pojištěnce se zohledněním
mimořádně nákladných pojištěnců.
• Pro poskytovatele v odbornosti 914 – psychiatrická sestra se
stanoví hodnota bodu ve výši 0,90 Kč. Celková výše úhrady je
regulována průměrnou úhradou na unikátního pojištěnce.

• Do maximální úhrady se nezahrne úhrada za služby v
odbornostech psychiatrie, dětská a dorostová psychiatrie,
návykové nemoci a sexuologie poskytnutá v souvislosti s péčí
o osoby, jimž bylo soudem nařízeno ochranné léčení
• Do maximální úhrady se nezahrne úhrada za zvlášť účtované
léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál v odbornosti v
odbornostech psychiatrie, dětská a dorostová psychiatrie,
návykové nemoci a sexuologie

Úhrady psychiatrické péče - paušální platba za
ošetřovací den
• Různé sazby pro různé druhy ošetřovacích dnů
• Úhrada = počet dní * platba za den
• Úhradová vyhláška na rok 2017 v následné a dlouhodobé
lůžkové péči:
• 𝑃𝑆𝑂𝐷,2017 = max 1,065 ∗ 𝑃𝑆𝑂𝐷,2016 ; 𝑋 , kde X je minimální
paušální sazba:
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Návrhy zdravotních výkonů
• V návaznosti na Strategii reformy psychiatrické péče bylo
předloženo několik návrhů registračních listů zdravotních
výkonů.
• Zajistit udržitelné financování psychiatrické péče v návaznosti
na změnu struktury psychiatrické péče s přesunem péče od
péče institucionální (nemocniční - konvenční) k péči
poskytované ve vlastním sociálním prostředí pacienta.
• Navrženy jsou jak úpravy stávajících zdravotních výkonů, tak
návrhy nových výkonů v odbornostech 305 – psychiatrie, 910 –
psychoterapie a 914 – psychiatrická sestra.

Návrhy zdravotních výkonů
• Revidované a nové výkony uvedených odborností jsou spolu
vzájemně provázané a jsou v souladu s cíli Strategie.
• Jedná se o ambulantní výkony – veškerá péče při hospitalizaci
je zahrnuta do platby za OD
• Cíle:
• Omezit nákladné a dlouhé hospitalizace
• Včasný záchyt onemocnění, zabránění relapsu a možnost
poskytnutí krizové péče tak, aby se zabránilo chronifikaci
onemocnění
• Péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta se zapojením
kvalifikovaných sester pro péči v psychiatrii

Seznam předložených výkonů na jednání PS k SZV
• Konzultace psychiatra nebo klinického psychologa s pracovníky
multidisciplinárního týmu (nový výkon)
• Rodinná psycho-edukace (nový výkon)
• Rozhovor psychiatra, pedo-psychiatra, klinického psychologa nebo sexuologa s
rodinou a dalšími osobami
• Psychiatrická krizová péče (nový výkon)
• Psychoterapie skupinová, typ i., pro skupinu max. 9 osob á 120 min.; typ ii., pro
skupinu 10 - 14 osob á 120 min.; typ iii. (komunita) - skupina nad 14 osob á 30
min (návrh na změnu údajů u výkonů č. 35610, 35620, 35630)
• Zhodnocení psychického stavu psychiatrickou sestrou v nízkoprahovém zařízení
(nový výkon)
• Podpůrné terapeutické aktivity (nový výkon)
• Psycho-edukační a podpůrný rozhovor s rodinou (nový výkon)
• Telefonická konzultace sestry v péči o pacienta (nový výkon)
• Zavedení/ukončení individuální psychiatrické rehabilitace, konzultace,
administrativní činnost psychiatrické sestry
• Psychiatrická rehabilitace individuální
• Terénní krizová intervence prováděná psychiatrickou sestrou
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