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Plán spotřeby centrových léčiv dle ÚV 2019 nebo Dodatků ZP OFZS 8.4.2019

(v mil. Kč, limity k 2.4.2019 v rámci FP 2019)

Centrum 111-VZP 201-VoZP 205-ČPZP 207-OZP 211-ZPMVČR CELKEM

MS Centrum 122,28 11,42 14,14 7,66 19,54 175,05

Centrum NSZ (CRO, CUL) 17,52 0,43 0,78 0,94 3,75 23,42

Osteocentrum 0,74 0,23 0,22 0,05 0,13 1,36

Centrum virových hepatitid 16,12 0,00 0,00 1,07 1,29 18,48

Oční apl. centrum 19,89 0,83 0,00 0,66 0,00 21,38

Kožní centrum (Psoriáza) 6,25 0,00 0,00 0,00 0,00 6,25

Plicní (Idiopatická pl. fibróza) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 0,46

§16 JAKAVI 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,84

CELKEM 183,64 12,92 15,13 10,38 25,17 247,24

pozn.

nepromítnuto navýšení limitu 201-VoZP a 211-ZPMVČR

nezahrnuto Kožní centrum - 205-ČPZP limitace na 
5 URČ, 207-OZP bez limitace, 211-ZPMVČR 
limitace vyplývající z dodatku

pro 2019 u 111-VZP přesun limitu z Infekčního na Oční v hodnotě 6,5 mil. Kč

Centrová léčiva 2018 dle vykázání OFZS 8.4.2019

(v mil. Kč, data za uzávěrku 02/2019)

Centrum 111-VZP 201-VoZP 205-ČPZP 207-OZP 211-ZPMVČR CELKEM

MS Centrum 124,68 11,66 13,30 8,70 20,97 179,31

Centrum NSZ (CRO, CUL) 16,74 0,38 0,82 0,67 3,48 22,08

Osteocentrum 0,59 0,12 0,08 0,21 0,14 1,14

Centrum virových hepatitid 13,04 0,00 0,00 1,06 0,97 15,07

Oční apl. centrum 14,37 0,82 0,00 0,63 0,00 15,81

Kožní centrum (Psoriáza) 0,00

Plicní (Idiopatická pl. fibróza) 0,00 0,23 0,00 0,26 0,35 0,84

§16 JAKAVI 0,84 0,00 0,00 1,17 0,00 2,01

CELKEM 170,26 13,20 14,19 12,70 25,91 236,25



Predikovatelnost lékových rozpočtů 
pro centrovou péči

▪ Limity jsou stanoveny na počátku roku vždy dle Úhradové 
vyhlášky na jednotlivá centra v rámci nemocnice, pokud není 
informace o jiné limitaci 

▪ Při možnosti přesunu limitu např. 1 centrum ví, že část dílu dle 
navýšení ÚV nevyužije, je o tuto část navýšeno jiným centrům, 
která naopak vyhláškou byla podhodnocena či jsou v náběhu 
nové péče

▪ Predikuje se na úrovni přípravků dle předchozího roku nikoliv 
referenčního období dle ÚV 3



Predikovatelnost lékových rozpočtů 
pro centrovou péči

▪ V predikcích se snažíme zohlednit možné změny s ohledem na 
nově nasmlouvané přípravky v rámci roku, toto vždy po 
konzultaci s daným centrem

▪ Predikce na úrovni přípravků jsou jakýmsi možným detailem, 
nikoliv však pro centra dogmatem, kterým se mají řídit

▪ Vždy je centrům připomínáno, aby dbaly na indikační omezení 
dle SÚKL u konkrétní centrové/biologické léčby
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Predikovatelnost lékových rozpočtů 
pro centrovou péči

▪ Jednotlivá centra jsou v úvodu roku s „plány“ seznámena na 
společné schůzce s náměstkem LPP a následně každý měsíc je 
jim zasílán report o stavu čerpání plánu

▪ Klinické sklady

▪ Kvartálně probíhají hodnotící pohovory

▪ V průběhu roku je s centry průběžně komunikováno ohledně 
stran limitů dle jednotlivých ZP, možnosti přesunu finančních 
prostředků mezi centry, navýšení limitu ze strany ZP, nových 
přípravků, apod. 5



Predikovatelnost lékových rozpočtů 
pro centrovou péči

▪ Přesun finančních prostředků v rámci jednotlivých center, 
neboť objem péče nelze zcela přesně predikovat

▪ Problémem je úhrada centrové léčby pacientů těch 
zdravotních pojišťoven, jejichž kmen je v daném regionů malý, 
plánování zdravotní péče o tyto pacienty je obtížné

▪ MZ ČR umožnilo v roce 2006 změnou úhradových 
mechanismů ústup od centrálního nákupu centrových léčiv a 
tuto povinnost přeneslo na poskytovatele
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Biosimilars, switch v léčbě – možné 
úspory

▪ Komunikace s pacienty před přechodem na biosimilární léčivo je 
stejně důležitá jako ekonomika dané problematiky

▪ Proces switche by měl být na základě společného rozhodnutí 
lékaře a pacienta v ordinaci

▪ Na základě více studií se potvrzuje předpoklad, že pokud lékař či 
sestra nepodají pacientovi správné informace, hrozí nocebo efekt 
a pacienti si stěžují na nižší účinnost léčiva
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Biosimilars, switch v léčbě – možné 
úspory

▪ Doporučení z OCN jsou taková, že v úvahu připadají switche
na biosimilární léčiva především v gastroenterologických 
indikacích – Crohnova nemoc, ulcerózní kolitida a dále na MS 
centru, tedy předně tam, kde jsou možné úspory nejvyšší

▪ U referenčního přípravku Remicade byl v NPK proveden 100 % 
switch už v průběhu roku 2016 na biosimilární léčivo Remsima
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Biosimilars, switch v léčbě – možné 
úspory

▪ Mezi historicky nejstarší biologická léčiva patří monoklonální 
protilátky proti tumor nekrotizujícímu faktoru alfa (anti-TNF)

▪ Tvorba protilátek proti anti-TNF se obvykle vyvíjí během druhé 
až třetí aplikace, proto se z imunologického hlediska 
nedoporučuje provádění switchů na biosimilární přípravek do 
šesti měsíců od zahájení léčby referenčním přípravkem

.
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Řízení centrové péče z pohledu NLP

▪ Centrová péče by měla být poskytována na základě 
odborných konsenzů

- doporučení odborných společností v konsenzu se zdravotními 
pojišťovnami a (poskytovateli zdravotních služeb)

▪ Poskytovatel ZS na prvním místě musí naplňovat zákon o 
zdravotních službách, zákon o specifických zdravotních 
službách a zdravotnické záchranné službě 

- vysoké riziko forenzní zodpovědnosti trestně-právní i občansko- právní

▪ Zákon o veřejném zdravotním pojištění primárně upravuje 
úhradu za poskytnutou péči pojištěnci 

- minimální riziko obchodního sporu pro zdravotní pojišťovnu
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Řízení centrové péče z pohledu NLP

▪ Role pojištěnce je oslabena, není aktivně vtažen do kontraktu 
zdravotních služeb a problémy se přenášejí na poskytovatele 
ZS, který vlastně zastupuje zájmy pojištěnce

▪ Ekonomickými nástroji (úhradovými dodatky) řídit přes  
poskytovatele ZS rozsah poskytnuté péče není šťastné

. 11

?


