
Příloha č. 5 
Zápis ze závěrečného pracovního setkání kulatý stůl VZP – komplement 

 
Téma:            Elektronizace zdravotnictví  
 
Místo konání:  VZP ČR 
Datum:   29. 3. 2011, 11:00 
Přítomni:   viz prezenční listina 
 
Na úvod byla zástupcům komplementu promítnuta prezentace se základními informacemi o 
pilotním projektu: 

• Pilotní projekt Akord 2G bude probíhat v Karlovarském kraji a v kraji Vysočina, 
• Předpokládaná doba trvání pilotního projektu: 

o 1. 7. 2011 – 30. 6. 2012 
• Segmenty poskytovatelů zdravotní péče zapojené do projektu Akord 2G: 

o praktičtí lékaři pro dospělé a pro děti a dorost, 
o ambulantní specialisté, 
o nemocnice, 
o komplement, 
o lékárny. 

 
Základní cíle projektu: 

• Vytvoření kvalitního informačního zázemí o zdravotním stavu pojištěnců – usnadnění při 
rozhodování o stanovení diagnózy a volbě optimálního způsobu léčby a medikace, 

• Omezení duplicitně a nadbytečně poskytované zdravotní péče, 
• Omezení zbytných výdajů ze zdravotního veřejného pojištění. 

 
Hlavní požadavky na komplement: 

• Odesílat popis vyšetření do EZK, v případě snímků uvést adresu úložiště,  
• Systematická práce poskytovatelů zdravotní péče s informacemi o zdravotním stavu 

pojištěnců, 
• Využívání elektronické zdravotní knížky (EZK). 

 
Návrh motivace komplementu: 
 

Typ bonifikace  Max. částka  

Navýšení základní hodnoty bodu  0,02 Kč  
 
Princip úhrady bonifikací: 

1) Původní varianta – vykazování provedených úkonů v EZK prostřednictvím signálních 
kódů,  

2) V současnosti se pracuje na administrativně jednodušším způsobu vykazování a úhrady. 
 

Podněty ze strany zástupců komplementu: 



• Je pokrok v otázce uveřejňování citlivých dat v EZK (HIV, sexuálně přenosné 
nemoci, nádorová onemocnění, event. těhotenství, event. infekční choroby)?: 

o IZIP – možnost několika variant – příznak citlivých dat – automatický výmaz 
nebo toto nechat na rozhodnutí pacienta 

o EZK je vlastnictvím pacienta, je na něm, komu EZK otevře. 
o Závěr: nově musí být zřízena funkcionalita, resp. příznak – citlivé údaje – 

pokud bude záznam mít příznak v systému, pak u tohoto záznamu může klient 
volit z variant: údaj vidím pouze já, vidí všichni, vidí pouze určití lékaři. 
 

• Otázka – histologická vyšetření (odbornost 807, 816, 820 - nádorové diagnózy) – nutné 
odlišovat zdravotní dokumentaci a zprávu pro pacienta, do EZK bude zasílána pouze 
zpráva pro pacienta. 

• Problematika e-žádanek bude posunuta v čase, v tuto chvíli není prioritou. 
 
Závěrem se účastníci shodli, že tímto setkáním byla završena fáze jednání a nyní již navazuje 
fáze pilotního projektu s platností od 1.7.2011. 
 
Jakékoliv připomínky a náměty k pilotnímu projektu zasílejte na adresu jiri.bek@vzp.cz 
V Praze dne 29.3.2011  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




