Bonifikace držitelů Diplomu celoživotního vzdělávání ČLK pro rok 2015

VZP (111)
Platnost dohody mezi ředitelem VZP a prezidentem ČLK byla prodloužena i pro rok 2015. To
znamená, že:


Ambulantním specialistům, gynekologům i praktickým lékařům a praktickým lékařům
pro děti a dorost bude zvýšena nad parametry vyhlášky hodnota bodu o 0,01 Kč.



Praktickým lékařům a praktickým lékařům pro děti a dorost bude zvýšena kapitační
platba nad parametry vyhlášky o 0,50 Kč.

Nad rámec dohody platné pro rok 2014 bylo pro rok 2015 dojednáno, že:
K přiznání bonifikace nebude VZP vyžadovat, aby držiteli Diplomu CŽV ČLK museli být
všichni lékaři, pro rok 2015 bude stačit, když držiteli diplomu bude alespoň polovina lékařů
pracujících v daném ambulantním zdravotnickém zařízení.
VZP připraví metodiku, jak bude bonifikovat lékaře držitele Diplomu CŽV ČLK, kteří pracují
v segmentu komplement.
V segmentu lůžkové péče je ze strany VZP predikováno tak vysoké zvýšení výdajů, že další
bonifikace není možná.
Seznam držitelů Diplomu celoživotního vzdělávání předala ČLK dne 22.1. 2015 VZP, takže
jednotliví lékaři nebudou zatěžováni zbytečnou administrativou. ČLK vyzvala své členy, kteří
splňují podmínky vydání Diplomu CŽV ČLK a z různých důvodů Diplom nevlastní, aby o
jeho vydání zažádali prostřednictvím příslušného OS ČLK, a to nejpozději do konce března.
Aktualizovaný seznam držitelů Diplomu předá komora VZP opět ke dni 31.3.2015.
Individuálně mohou lékaři dokládat VZP držení Diplomu ještě do 30.4.2015, přičemž lékaři,
kteří budou držiteli Diplomu k tomuto datu, budou mít nárok příslušnou na bonifikaci za celý
rok 2015.

Česká průmyslová ZP (205)
Pojišťovna přistoupila k dohodě mezi ČLK a VZP.

Revírní bratrská pokladna (213)
Pojišťovna sice odmítla jednat s ČLK, ale její úhradový dodatek pro ambulantní specialisty
obsahuje bonifikace pro lékaře, který „prohlásí, že se účastní celoživotního vzdělávání ČLK“.
Lékař je povinen na vyžádání pojišťovně doložit, že během roku 2015 získal 15 kreditů.
Pokud podmínku nesplní, je povinen o tom do 31.1.2016 písemně RBP informovat. Pokud
v rámci jednoho poskytovatele pracuje více lékařů, musí podmínku splnit všichni.

Ostatní pojišťovny (201, 207, 209, 211)
držitele Diplomu ČLK bonifikovat nebudou.

