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Jedním z témat, o kterých chcete vědět víc, je zcela unikátní bonifikační program, 
ve kterém OZP jako jediná zdravotní pojišťovna v ČR umožňuje svým klientům 
spolurozhodovat o výši odměny pro jejich ošetřujícího lékaře. Do prvního ročníku 
Odměňte svého lékaře se zapojilo více než 36 tisíc pojištěnců Oborové zdravotní 
pojišťovny. Mezi lékaře byla rozdělena částka 15 463 706 korun. Z aktuálních dat 
vyplývá, že zájem klientů podílet se na tomto projektu letos ještě vzrostl. Pokud se 
chcete zapojit i vy, stačí, když v aplikaci VITAKARTA jednoduchým způsobem 
přidělíte svým lékařům body v závislosti na tom, jak vnímáte jejich chování, jednání, 
plánování a kontinuitu poskytované péče, dostatek informací či způsob komunikace, 
a to nejpozději do 28. 2. 2022.  

Kvalitní poskytovatele Oborová zdravotní pojišťovna samozřejmě oceňuje i jinak. Při 
úhradě zdravotních služeb poskytnutých pojištěncům postupuje OZP na základě 
uzavřených úhradových dodatků na příslušný kalendářní rok. Tyto dodatky vycházejí 
z Úhradové vyhlášky, kterou vydává Ministerstvo zdravotnictví ČR a která v 
některých segmentech v sobě již zahrnuje bonifikace, jiné si OZP nasmlouvává ještě 
samostatně.  

Bonifikace u praktických lékařů pro dospělé (PL) a praktických lékařů pro děti a 
dorost (PLDD) se vyplácejí po skončení hodnoceného období v rámci finančního 
vyrovnání. Bonifikace u gynekologů se vztahuje k organizaci péče o těhotnou 
pojištěnku. U ambulantních specialistů se pak pojišťovna snaží bonifikovat za 
obtížnost dispenzarizace a léčby pacientů v některých odbornostech: 

• ošetření pacienta s poruchou autistického spektra  
• za komplexní péči o polymorbidního pacienta v ambulanci internisty (pacient 

se 3 a více diagnózami v dispenzarizaci) 
• péče o diabetika v souvislosti s nasazením první inzulinoterapie, 
• za komplexní péči o pacienta se syndromem překryvu astmatu a chronické 

obstrukční plicní nemoci 
• za včasné zařazování pojištěnců na čekací listinu na transplantaci ledviny. 

Pokud máte téma, o kterém byste chtěli vědět víc, pište. Vaše náměty jsou pro nás 
inspirací pro další zlepšování našich služeb. 

 

https://www.ozp.cz/aktuality/aktualita-odmente-sveho-lekare
https://www.ozp.cz/vtk/
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