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CYGNUS VÁM POMÁHÁ OPTIMALIZOVAT PŘÍJMY

Spadáte-li do regulačních mechanismů, využijte legitimní cestu, jak se přizpůsobit regulím 
a nepřicházet o fi nance za poskytnutou ošetřovatelskou péči! Díky praktickému manažerskému 
nástroji, který je bezplatnou součástí programu CYGNUS, můžete lépe plánovat péči 
a optimalizovat vykazování výkonů pro odbornost 913 směrem ke zdravotním pojišťovnám.

TENTO NÁSTROJ JSME NAVÍC ZA POSLEDNÍ 
ROK DÁLE VYLEPŠILI!CYGNUS Vám umožňuje 

zobrazit všechna důležitá 
data ohledně vykazování, 
která k tomu potřebujete. 
Před vytvořením dávky 
můžete zkontrolovat

 počet již vyčerpaných RČ, 

 vykazovanou částku na 
každého klienta,

 příznak, jestli byl letos klient 
již vykázán a

 průměr na klientoměsíc 
(PMUP) v daném roce.

Na základě těchto informací 
se můžete lépe rozhodnout, 
co z indikovaného objemu 
péče na ZP vykážete.

Věříme, že tyto nové nástroje Vám usnadní vykazování všech potřebných výkonů na zdravotní pojišťovny, zajistí, 
abyste na nic nezapomněli a poskytnou Vám potřebný přehled počtu vykázaných klientů i vykázaných kalendářních 
měsíců v daném roce. Nezapomeňte ale, že k tomu, aby Vám tento nástroj přinesl co největší užitek,
je nutné jej začít používat co nejdříve k začátku kalendářního roku!

Už před rokem jsme se zabývali 
otázkami optimalizace příjmu od 
zdravotních pojišťoven. Je tu opět 
začátek roku a s ním i šance co 
nejlépe dosáhnout na příjmy 
v průběhu celého roku 2022!

PŘIDALI JSME KONTROLY.

V případě, že zapíšete ošetřovatelskou 
dokumentaci až po vykázání dávek 
na pojišťovny, ihned se dozvíte, že 
výkony je potřeba ještě vykázat 
na ZP. Díky tomu lze předcházet 
situacím, kdy pojišťovna neuhradí 
péči jen proto, že jste ji zapomněli 
vykázat.

PŘIDALI JSME NÁSTROJ NA 
DOVYKÁZÁNÍ KLIENTŮ.

Nástroj Vám pomůže zkontrolovat, 
jaké klienty jste v uplynulém roce 
ještě nevykázali. Tím opět zamezíte 
tomu, že byste někoho nechtěně 
nevykázali. Při výběru klientů 

k vykázání máte navíc k dispozici 
informace, které Vám pomohou 
se lépe rozhodovat.

ROZŠÍŘILI JSME STATISTIKY.

Nově si tak můžete vypočítat, zda 
Vaše zařízení podléhá regulaci 
pojišťovnou, či nikoli. Ve statistikách 
se nyní jednoduše dozvíte, kolik jste 
vykázali v kalendářních měsících 
klientů, kolik jste vykázali bodů, zda 
dosáhnete na zvýšenou hodnotu 
bodu a jaký se na Vás vztahuje 
koefi cient navýšení. Zároveň 
máte informace o tom, kolik jste 
vykázali na pojišťovnu výkonu 
06613 u klientů s COVID-19, což Vám 
zjednoduší vypočítání kompenzace 
za péči o tyto náročnější klienty. 

Český statistický úřad (ČSÚ) 
zveřejnil koncem roku 2021 
některé nové údaje o kapacitách 
zejména pobytových sociálních 
služeb, což je příležitostí 
k tomu, podívat se na to, jak se 
v uplynulém období změnila 
dostupnost především pobytových 
sociálních služeb pro seniory. 
Dále také můžeme odpovědět 
na otázku, zda jednotlivé kraje, 
které jsou zodpovědné za zajištění 
dostupnosti sociálních služeb, 
reagují na aktuální demografické 
trendy.
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ři hodnocení rozsahu posky-
tovaných sociálních služeb 
v  jednotlivých regionech a  je-
jich dostupnosti je nutno mít 

na  zřeteli, že při hodnocení jejich vyba-
venosti nelze uplatňovat stejná hlediska 
na celém území republiky. Je totiž důležité 
vzít v úvahu řadu objektivních charakteris-
tik determinujících určité rozdíly vyplýva-
jící např. z:
 míry urbanizace;
 věkové, kvalifikační, profesní a  sociální 

struktury obyvatelstva na daném území 
a  z  náboženských specifik jednotlivých 
regionů;

 struktury osídlení jednotlivých územ-
ních celků, z  velikosti obcí a  z  hustoty 
obyvatelstva;

 míry realizace tradičních funkcí rodiny 
v péči o staré občany;

 nejrůznějších sociologických změn pro-
bíhajících ve  společnosti, zejména roz-
pad vícegeneračního soužití rodin.1

Je pravděpodobné, že pokles kapacit 
v domovech pro seniory ve většině krajů byl 
způsoben především transformací těchto 
zařízení na domovy se zvláštním režimem, 
proto je vhodné posuzovat změny ve vývo-
ji kapacit obou těchto zařízení souhrnně 
a  současně tyto změny konfrontovat se 

změnami ve  věkové struktuře obyvatel-
stva.

Uvedené zobrazení ukazuje, že na  ak-
tuální demografické trendy reagují jed-
notlivé kraje odlišně. Zatímco v polovině 
krajů se dostupnost těchto služeb v  re-
laci na  1000 osob starších 80 let zvýši-
la, v  polovině krajů naopak dostupnost 
těchto služeb klesla. Relativně největší 
nárůst dostupnosti lze v  uplynulém ob-
dobí zaznamenat v hlavním městě Praze 

a  v  Libereckém kraji, je však nutno po-
znamenat, že v  roce 2015 byla v  těchto 
krajích dostupnost těchto služeb na  re-
lativně nejnižší úrovni. Vzhledem k oče-
kávaným trendům ve vývoji nejstarší vě-
kové skupiny obyvatelstva je tak nutno 
trvale sledovat dostupnost jednotlivých 
sociálních služeb pro seniory a ve střed-
nědobých plánech rozvoje sociálních 
služeb těmto otázkám věnovat zvýšenou 
pozornost. 

1 Viz JEŘÁBKOVÁ, V. a L. PRŮŠA. Příspěvek na péči. Praha: 
VÚPSV, 2013. ISBN 978-80-7416-145-2.
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Graf: Změny v dostupnosti pobytových sociálních služeb 
pro seniory v letech 2015 a 2020

 
 

Domovy 
pro seniory

Domovy 
se zvláštním režimem

2015 2020 2015 2020

Česká republika 37 200 36 465 15 494 22 192

Hlavní město Praha 2 429 2 768 544 1 321

Středočeský kraj 5 113 5 294 2 097 3 042

Jihočeský kraj 3 033 2 945 773 973

Plzeňský kraj 1 797 1 665 789 1 473

Karlovarský kraj 858 801 489 601

Ústecký kraj 3 553 3 276 1 855 2 528

Liberecký kraj 950 1 067 380 969

Královéhradecký kraj 2 364 2 366 635 837

Pardubický kraj 2 067 2 053 1 087 1 170

Kraj Vysočina 2 193 1 896 642 1 067

Jihomoravský kraj 2 946 2 680 2 938 3 227

Olomoucký kraj 2 600 2 607 710 1 110

Zlínský kraj 2 625 2 418 1 012 1 349

Moravskoslezský kraj 4 672 4 629 1 543 2 525

Tabulka: Kapacity pobytových sociálních služeb pro seniory v letech 2015 a 2020

Zdroj: ČSÚ, 2021, vlastní zpracováníP


