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Centrová péče – pohled na systém v.z.p. z dat 
Analytické komise DŘ 2019

• Náklady na zdravotní služby celkem činí 285,3 

mld Kč v roce 2018, od roku 2010 rostly o 32%

• Náklady na zdravotní služby v ústavní péči ( 

lůžkové) rostou rychleji – 39%, z celku tvoří 

54,5%

• Rx LP stagnují,  LP v CSP tvoří již v roce 2018 

33% z celkových nákladů na LP oproti roku 

2010, kde tvořily pouze 16%

• LP v CSP v roce 2018 = téměř 18 mld Kč



Dynamika růstu nákladů na vybrané segmenty
s fixací v roce 2010 z prezentace AK DŘ 2019

• Nejdynamičtější růst nákladů 

na LP v CSP, oproti roku 2010 

vzrostly o 167%

• Rx LP – růst  2018 oproti 

2010  pouze 5%



CSP z pohledu OZP
počet takto léčených pojištěnců vzrostl mezi roky 2014 a 2018 o 62%

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018

Počet pojištěnců léčených v centrech celkem



Počty pojištěnců léčených v CSP
dle diagnostické skupiny v roce 2018



Dynamika růstu počtů pojištěnců v CSP dle 
diagnostické skupiny mezi roky 2014 a 2018



CSP z pohledu PZS

• OZP eviduje  43 poskytovatelů lůžkové péče a 32 

poskytovatelů ambulantní specializované péčes nimiž je 

smluvně sjednána centrová péče

• Léčba ve specializovaných centrech byla v roce 2018 

rozdělena do 33 diagnostických skupin 

• Mezi roky 2014 a 2018 rostly jak nové diagnostické 

skupiny (6) tak počet PZS v jednotlivých  diagnostických 

skupinách



Růst počtu PZS jako CSP v jednotlivých 
diagnostických skupinách 

(mezi roky 2014 a 2018)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Oftalmologie

Pneumologie

Parkinsonova choroba

Plicní fibróza

Revmatologie

Crohnova choroba, Ulcerózní kolitida

Antibiotické infekce, septické stavy

Akromegalie

HIV

Onkologie

Osteoporóza

Psoriáza

Dermatoonkologie



CSP z pohledu nových ATC skupin a léků 
v porovnání roků 2014 a 2018

• Nejvíce LP přibylo v diagnostické skupině hematoonkologie –

18 nových LP v 8 nových ATC skupinách

• Dalšími diagnostickými skupinami, ve kterých je největší nárůst 

nových LP, jsou onkologie ( 10 LP), revmatologie ( 10 LP), 

Crohnova choroba ( 7 LP), HCV ( 5LP), dermatoonkologie

(5LP), roztroušená skleróza ( 5LP )



CSP z pohledu výzev pro další období

• Nárůst nákladů v souvislosti s novými typy LP – genová terapie atd.

• Nárůst nákladů v souvislosti s nárůstem nových odléčených pojištěnců – spinální muskulární 

atrofie, hematoonkologie a obecně ve skupinách, kde léčba probíhá dlouhodobě

• Nárůst LP z důvodu léčení včasnějších linií  - revmatologie, IBD

• Možnosti větší variability kombinací účinných LP – roztroušená skleróza, HCV, HIV a pod

• Léčení dalších stádií onemocnění – napříč diagnostickými skupinami s příchodem nových LP

• Stav pacienta v době zahájení léčby

• Otázkou zůstane udržitelnost systému v.z.p.


