Metodický pokyn pro práci s kalkulačním souborem protetiky kategorie C od 1.1.2022
U protetických výrobků typu C dochází k podstatným změnám, které si vyžádaly vytvoření nového
kalkulačního souboru protetiky.
Vzhledem k tomu, že naši klienti budou vytvářet nové ceníky již od 1. 1. 2022 a není v našich
časových možnostech během několika dnů přepracovat stávající kalkulace, budeme postupovat
následovně:
1. Předpokládáme, že se klienti seznámili se základním principem nové právní úpravy
stomatologických výrobků vycházející ze zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním
pojištění. Pro aktuální potřebu (nové kalkulace výkonů částečně hrazených ze zdravotního
pojištění) se postačí seznámit s textem na str. 1 - 4. Všichni lékaři dostali odkaz ze sekretariátu
ČSK, stejně jako odkaz na webinář, který doporučujeme absolvovat také.
2. Kalkulační soubor protetiky typu „C“, který má novou strukturu, nové číslování a nové úhrady
pojišťoven je možné si objednat mailem na adrese blehova@dualpce.cz.
3. Objednávka je na webových stránkách Dual, avšak pro urychlení celého procesu je možné
zaslat pokyn ke zpracování mailem s uvedením IČO, názvu ordinace a posledního roku
(v rozmezí let 2019 – 2021), kdy byly v naší kanceláři zpracované kalkulace. Dosadíme hodnoty
z posledně zpracované kalkulace. Do konce roku nebudeme bohužel schopni zpracovat
minutové kalkulace novějšího data. Klienti, kteří neměli v naší kanceláři zpracované kalkulace
v posledních třech letech budou muset počkat, až budou vyřízené všechny objednávky klientů
z let 2019 – 2021. Pro nové minutové kalkulace platí totéž.
4. Klient dostane zpracovaný kalkulační soubor mailem, společně s fakturou. Vzhledem k výše
uvedenému časovému vytížení se nemůžeme věnovat telefonickým dotazům v pracovní
době (do 15 hodin). Po této době jsme k dispozici na telefonním čísle +420602406026, ale
předpokládáme, že dáte s ohledem na uvedené provozní vytížení přednost mailovým
dotazům, nikoliv však k tématům, která již byla vysvětlena pracovníky Komory.
5. Pro nové minutové kalkulace platí totéž.
6. V nově vytvořeném souboru protetiky pro výrobky částečně hrazené ze zdravotního
pojištění (typu C) je použita struktura z konceptu „stomav2022“, navrženého ČSK. Klienti tak
uvidí nové kalkulované ceny platné od 1. 1. 2022, respektive cenu za ordinační fázi
(se započtením úhrady zdravotní pojišťovny) bez ceny laboratoře. Laboratoře si vytvoří rovněž
ceník podle zcela nových kódů (uvedených ve sloupci 2 kalkulačního souboru). Lékaři budou
informovat pacienty, že konečný doplatek bude součtem ceny ordinační fáze a nově vytvořené
ceny laboratoře. Klient má možnost uplatnit k ceně laboratoře přiměřený zisk do výše,
uvedené v záhlaví kalkulačního souboru (pod hodnotou minutové kalkulace).
7. Pro výrobky nehrazené ze zdravotního pojištění (typu N) zatím použijí lékaři stávající kalkulační
soubor (kalkulované ceny pro výrobky N se nemění).
8. Pro výrobky plně hrazené (typu I), které budou poskytnuty „nepojištěným“ pacientům použijí
lékaři stávající kalkulační soubor.
Jakmile se vypořádáme s tímto přechodným obdobím, doplníme nový soubor protetiky tak,
aby měl kompletní podobu, jak ji znáte z minulých let. Inovovaný soubor budeme používat
po dosazení nově vypočítané minutové kalkulace pro rok 2022.
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