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Role pacienta v systému poskytování zdravotních služeb

• Přímý uživatel zdravotní péče

• Jakákoli zdravotní politika má přímý dopad na život a zdraví

pacientů žijících s daným onemocněním

• Jediný aktér, jehož jediným zájmem je nejlepší zájem

pacienta

• Nenahraditelný zdroj informací o dopadu zdravotních politik na

život osoby žijící s daným onemocněním

• Zapojení pacientů zvyšuje pravděpodobnost aplikovatelnosti dané

politiky, jejího správného zacílení na skutečné potřeby, zvyšuje

pravděpodobnost lepší adherence / compliance pacientů

• „uživatelské testování“ – pojistky, aby se dané opatření

neminulo účinkem

• Kontrola kvality zdravotních služeb

• Veřejná kontrola systému



Role pacienta – individuální a systémová úroveň

Pacient jako jednotlivec

Informovaný pacient se znalostí svých práv a povinností, aktivní role

ve péči o své zdraví.

Pacient jako aktér – systémová účast

Účast uživatelů služeb v relevantních procesech pomáhá zacílení

daných politik a opatření na skutečné potřeby koncového uživatele,

stejně jako přístupnosti takových opatření pro koncové uživatele.

• Patient expert – expertní pacient

Pacient s danou diagnózou znalý informací o nemoci, léčbě a

potřebných mechanismů zdrav. systémů

• Patient advocate – zástupce pacientů

Pacientské organizace, agregované informace od členů



Pacientské organizace

• Pacientské organizace jsou převážně spolky (nevládní neziskové

organizace), které sdružují pacienty s chronickým onemocněním nebo

postižením a jejich blízké. Členové jsou lidé, kteří sami s nemocí žijí

nebo je nemocný či postižený jejich blízký.

• Pro své členy pořádají setkání, rehabilitace, pobyty pro pacienty a hájí

jejich zájmy a dále organizují osvětové kampaně pro veřejnost,

poskytují poradenství.

• Pacientské organizace jsou důležité subjekty ve zdravotnictví, pro

chronicky nemocné a zdravotně postižené zprostředkovávají cenné

rady pro co nejkvalitněji prožitý život s nemocí.

• Jsou nejlegitimnějšími zástupci pacientů.



Podmínky pro účelnou účast pacientů

Identifikace partnera

Identifikace relevantních 
procesů a vhodného způsobu 

účasti

Zajištění podmínek pro účast 
pacientů



Systémové 

zapojení 

pacientů do 

procesů 

zdravotnických 

politik

• Pacientská rada 

(připomínkování 

legislativních i 

nelegislativních 

návrhů)

• účast v pracovních 

skupinách

Vzdělávání

zástupců 

pacientských 

organizací

• pacientský Hub

• webový portál 

• intenzivní 

vzdělávací kurzy          

Informování 

zástupců 

pacientských 

organizací 

• setkávání s 

pacientskými      

organizacemi

• webový portál

Udržitelné 

financování 

pacientských 

organizací

• dotační programy

• Fondy EHP, EU

• zmapování a 

nalezení 

mechanismu

Oddělení podpory práv pacientů

CÍL: Posílení pacientského segmentu jako aktéra ve zdravotnictví.



Účast pacientů na pracích MZ 

Neformální

• Setkávání s pacientskými organizacemi na MZ

• Dotazníková šetření

• Kulaté stoly a pracovní setkání k dílčím problematikám

• Bez podmínek účasti

Formální – mechanismus účasti zástupců pacientů na MZ

• Pacientská rada ministra zdravotnictví

• Připomínkování materiálů ministerstva, konzultace, podněty

• Pracovní skupiny Pacientské rady

• Účast zástupců pacientů v pracovních a poradních orgánech MZ

• Podmínky účasti (kritéria členství)



Hledání vhodného zástupce pacienta

Setkávání s pacientskými organizacemi

(cca 80 zástupců pacientů, čtvrtletní frekvence,     

databáze přes 100 organizací)

Pacientská rada

(25 zástupců pacientů různých diagnóz)

Konkrétní zástupce relevantní diagnózy / skupiny diagnóz

(výběr relevantního zástupce k požadované problematice)



Pacientská rada

• 25 členů

• předseda

• 2 místopředsedkyně

člen pacientské organizace

- nezávislá

- vedena a řízena pacienty

- hlavní činností je pomoc 

pacientům nebo ochrana 

jejich práv

- trvá alespoň 12 měsíců

zastoupení různých diagnóz

- onemocnění ledvin

- vzácná onemocnění

- roztroušená skleróza

- paraplegičtí pacienti

- duševní onemocnění

- diabetes

- poruchy sluchu a zraku

- revmatická onemocnění

- kožní onemocnění

- …



KDO? 

Tvorba definice „pacientské organizace“ 

• Základní kvality, které organizace musí mít, aby se kvalifikovala jako 

zástupce pacientů. 

• Užití příkladů dobré praxe (EMA, IAPO, EPF, zahraniční legislativa).

• Přizpůsobení zahraniční praxe českému kontextu – konzultace s 

pacientskými organizacemi, setkání s PO k diskuzi navržených 

kritérií.



Definiční kritéria pacientské organizace 

pro účely Pacientské rady

• Reprezentativnost: organizace je prokazatelně vedena a řízena 

pacienty či na jejím vedení a řízení mají pacienti většinový podíl, 

existence mechanismů oboustranné komunikace

• Poslání a činnost: vyvíjí činnost v oblasti pomoci pacientům 

a/nebo ochrany práv a zájmů pacientů,

• Transparentnost, neutralita, nezávislost: nezávislá, založená 

na principech demokracie a transparentnosti 

• Právní osobnost a právní forma: spolek, ústav, obecně 

prospěšná společnost

Existence a činnost v dané oblasti – minimálně v období 

posledních 12 měsíců 



Statut Pacientské rady – čl. 5

(2) Pacientskou organizací se pro účely tohoto Statutu rozumí právnická osoba, která 

a) je nezávislá, založená na principech demokracie a transparentnosti, 

b) má některou z následujících právních forem: spolek, ústav, obecně prospěšná 

společnost, 

c) je prokazatelně vedena a řízena pacienty či na jejím vedení a řízení mají pacienti 

většinový podíl, 

d) vyvíjí činnost v oblasti pomoci pacientům a/nebo ochrany práv a zájmů pacientů na 

území České republiky; tato činnost musí být hlavní činností právnické osoby, musí 

být vyjádřena v jejím zakladatelském právním jednání a výkon činnosti musí být 

zřejmý dle výročních zpráv organizace, a 

e) trvá ode dne vzniku alespoň 12 měsíců a prokazatelně vyvíjí činnost v oblasti 

pomoci pacientům a/nebo ochrany práv a zájmů pacientů v období posledních 12 

měsíců.



Role pacienta – individuální a systémová úroveň

sekce 

zdravotní 

péče

ministr

sekce ochrany a 

podpory 

veřejného zdraví

sekce 

legislativy a 

práva

poradní orgán ministra

Pacientská rada

sekce 

ekonomiky a 

zdr. pojištění

pracovní 

skupina pro 

zdravotnické 

prostředky

pracovní 

skupina pro 

inovativní 

léčbu

pracovní 

skupina pro 

zdravotně 

sociální pomezí

pracovní 

skupina 

pro 

celiakii

pracovní 

skupina pro 

duševní 

onemocnění

Oddělení podpory

práv pacientů

ministerstvo zdravotnictví

Pacientská rada ve struktuře MZČR



Pacientská rada 

ministra 

zdravotnictví

Pracovní skupina 

pro revizi systému 

cen a úhrad léčivých 

přípravků a potravin 

pro zvláštní lékařské 

účely

Komise

pro kategorizaci a 

úhradovou regulaci 

zdravotnických 

prostředků

Meziresortní 

pracovní skupina 

k zdravotně-

sociálnímu pomezí

Komise pro 

posuzování nových 

přístrojových 

technologií a kapacit 

hrazených ze 

zdravotního pojištění

Pracovní skupina pro 

koncepční řešení 

poskytování domácí 

péče v ČR

Pracovní skupina pro 

neuropsychiatrickou péči o 

pacienty s Parkinsonovou 

nemocí a dalšími 

poruchami řízení pohybu

Komise pro 

dostupnost 

stomatologických 

služeb v ČR

Pracovní skupina k 

Seznamu 

zdravotních výkonů s 

bodovými hodnotami

Pracovní skupina k 

měření kvality péče

Neformální pracovní 

skupina k revizi 

zákonů o 

zdravotních 

pojišťovnách

Pracovní skupina k 

zakotvení procesu 

rozhodování 

revizních lékařů 

pojišťoven, nárok 

pacienta



Příklady účasti:

I. Zdravotnické prostředky na poukaz

1. Pracovní skupina Pacientské rady 

ke zdravotnickým prostředkům

sekce 

zdravotní 

péče

ministr

sekce ochrany a 

podpory 

veřejného zdraví

sekce 

legislativy a 

práva

poradní orgán ministra

Pacientská rada

sekce 

ekonomiky a 

zdr. pojištění

pracovní 

skupina pro 

zdravotnické 

prostředky

pracovní 

skupina pro 

inovativní 

léčbu

pracovní 

skupina pro 

zdravotně 

sociální pomezí

pracovní 

skupina 

pro 

celiakii

pracovní 

skupina pro 

duševní 

onemocnění

Oddělení podpory

práv pacientů

Komise pro 

kategorizaci a 

úhradovou regulaci 

zdravotnických 

prostředků

2. Komise pro kategorizaci a úhradovou 

regulaci zdravotnických prostředků



Příklady účasti: 

2. Revize cen a úhrad léčiv

1. Pracovní skupina Pacientské rady 

pro inovativní léčbu

2. Pracovní skupina MZ k revizi systému 

cen a úhrad léčiv

sekce 

zdravotní 

péče

ministr

sekce ochrany a 

podpory 

veřejného zdraví

sekce 

legislativy a 

práva

poradní orgán ministra

Pacientská rada

sekce 

ekonomiky a 

zdr. pojištění

pracovní 

skupina pro 

zdravotnické 

prostředky

pracovní 

skupina pro 

inovativní 

léčbu

pracovní 

skupina pro 

zdravotně 

sociální pomezí

pracovní 

skupina 

pro 

celiakii

pracovní 

skupina pro 

duševní 

onemocnění

Oddělení podpory

práv pacientů

Pracovní skupina 

pro revizi systému 

cen a úhrad léčivých 

přípravků a potravin 

pro zvláštní lékařské 

účely



Legislativní proces

MZ

MPSV

MV

MS

MZV

MF

MMR

VOP

…

+

vláda Poslanecká 

sněmovna

Senátprezident

Sbírka zákonů

+ MŠMT, MO….

OPP

PacR



Dosavadní přínos v legislativní činnosti

Data: od 10/2018 do 12/2019

• Účast v 71 připomínkových řízeních

• Uplatněno 323 připomínek (včetně položek „kategorizačního 

stromu“ zdravotnických prostředků na poukaz)

• 5 pracovních skupin Pacientské rady

• Účast v 15 pracovních skupinách a odborných komisích MZ

• 11 zasedání Pacientské rady 

• 22 usnesení Pacientské rady





Plány a aktivity pro rok 2020

(výběr)



Podmínky pro účelnou účast pacientů

Identifikace partnera

Identifikace relevantních 
procesů a vhodného způsobu 

účasti

Zajištění podmínek pro účast 
pacientů



Legislativní definice pacientské organizace

Východiska v určování kritérií:

Pacientská organizace

• Reprezentativnost, oblast činnosti

Pacientská organizace s právem účasti

• Reprezentativnost, oblast činnosti, nezávislost 

(nutná transparentnost)



Podmínky pro účelnou účast pacientů

Identifikace partnera

Identifikace relevantních 
procesů a vhodného způsobu 

účasti

Zajištění podmínek pro účast 
pacientů



Současné návrhy zapojení pacientů v rámci 

úhrady léčiv pro vzácná onemocnění 

1. Účastenství / vedlejší účastenství v řízení o stanovení MC a úhrady

MAH + ZP + odborné společnosti + pacientské organizace

„(…) Účastníkem řízení je zdravotní pojišťovna a držitel rozhodnutí o registraci

léčivého přípravku určeného k léčbě vzácného onemocnění. Účastníkem řízení je

také příslušná odborná společnost a právnická osoba zapsaná do veřejného

rejstříku podle jiného právního předpisuy), jejíž hlavní činností je uspokojování a

ochrana práv a zájmů pacientů na území České republiky a která vznikla nejméně

12 měsíců přede dnem zahájení řízení (dále jen „příslušná pacientská organizace“),

pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo

povinnostech. (…)“

Navrhovaná účast pacientů (Pacientská rada MZ + OPP):

Pacientská organizace dle zákona o zdravotních službách, 

působící v dané oblasti (= stanovisko / podání / účast pacientů 

s danou diagnózou)



Současné návrhy zapojení pacientů v rámci 

úhrady léčiv pro vzácná onemocnění 

II. Členství v poradním orgánu Ministerstva zdravotnictví  k posouzení 

veřejného zájmu

MAH + ZP + odborné společnosti + pacientská veřejnost

(Paritní zastoupení)

„Ministerstvo zdravotnictví za účelem posouzení veřejného zájmu na stanovení

maximální ceny a výše a podmínek úhrady léčivého přípravku určeného k léčbě

vzácného onemocnění před vydáním závazného stanoviska zřizuje poradní orgán

pro úhradu léčiv určených k léčbě vzácných onemocnění (dále jen „poradní

orgán“), který posoudí žádost, hodnotící zprávu a kritéria stanovená v odstavci 3.

Členy poradního orgánu jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví na návrh

ministerstva, zdravotních pojišťoven, odborných lékařských společností a

pacientské veřejnosti.“

Navrhovaná účast pacientů (Pacientská rada MZ + OPP):

Pacientská organizace dle zákona o zdravotních službách, 

působící mimo danou oblast či způsobem snižující vliv zájmu 

dané organizace na dané inovaci



Podmínky pro účelnou účast pacientů

Identifikace partnera

Identifikace relevantních 
procesů a vhodného způsobu 

účasti

Zajištění podmínek pro účast 
pacientů



Podmínky pro reálnou možnost účasti

1. Informace 

2. Vzdělávání

3. Profesionalizace – financování pacientských organizací

4. Podpora orgánů vedoucích jednotlivá řízení



Projekt

• Posílení a profesionalizace pacientských organizací, aby mohly 

stabilně

• Pomáhat lidem žijícím s nemocí či postižením

• Obhajovat zájmy pacientů – být rovnocenným partnerem 

ostatním aktérům ve zdravotnictví, přinášet zpětnou vazbu 

uživatelů péče, zapojovat se do procesů zdravotnické 

politiky a formovat podobu poskytování zdravotní péče

a zároveň přispívat k 

• zvýšení primární i sekundární prevence onemocnění

• rozvoji zdravotní gramotnosti

• kultivaci českého zdravotnictví

• Posílit a rozvíjet schopnost občanů – pacientů, aby dostáli své 

odpovědnosti za své zdraví a pečovali o něj (informovaný a 

vzdělaný pacient, který je rovnocenným partnerem ve 

zdravotnictví)

 PROJEKT NA POSÍLEN Í PACIENTSKÉHO SEGMENTU V ČR 

PACIENTSKÝ HUB - FYZICKÉ M ÍSTO

1  větší sál

2  menší zasedací m ístnosti

1  -2   kanceláře - 

kuchyňka 
toalety

PACIENTSKÝ HUB - DIGITÁLN Í PROSTOR 

AKTUÁLN Í STAV - BŘEZEN 2019  

 Pacientský  HUB

PARTNERSTVÍ



Cíle projektu

• Posílení a profesionalizace pacientských organizací, aby

mohly stabilně

• pomáhat lidem žijícím s nemocí či postižením

• obhajovat zájmy pacientů – být rovnocenným

partnerem ostatním aktérům ve zdravotnictví, přinášet

zpětnou vazbu uživatelů péče, zapojovat se do procesů

zdravotnické politiky a formovat podobu poskytování

zdravotní péče

a zároveň přispívat k

• zvýšení primární i sekundární prevence onemocnění

• rozvoji zdravotní gramotnosti

• kultivaci českého zdravotnictví

• Informovaný a vzdělaný pacient, který je rovnocenným

partnerem ve zdravotnictví



Vzdělávání

• Vzdělávací semináře na témata potřebná pro

zastupování pacientů v jednotlivých procesech

zdravotnické politiky

• Capacity-building

• Online vzdělávání – e-learningové kurzy, webináře,

stream vzdělávacích akcí fyzicky pořádaných v

prostoru Pacientského hubu

Návrhy témat:

• Právo a pacient v systému zdravotnictví

• Legislativní proces ČR, kdy a jak se k legislativě vyjadřovat

• Možnosti finanční podpory státu pro pacientské organizace

• Komunikace lékaře s pacientem

• Role pojišťoven v systému zdravotnictví a jak s nimi efektivně

komunikovat

• Sociální pomoc pacientům aneb na co mám nárok a jak žádat?

• Založení a chod pacientské organizace s pohledu administrativy

• Základy prezentace na webu a sociálních sítích

• Základy mediální komunikace

• Psychologické aspekty života s diagnózou



Coworking – sdílený prostor

Sdílený prostor pro práci a akce pacientských organizací

a organizací zaměřených na pomoc pacientům

Zázemí pro profesionální práci pacientských organizací

• potřebné technické vybavení

• bezbariérový prostor pro jednání/schůzky

• poradenství

• snadno dostupné informace

Prostor pro spolupráci pacientských organizací

• tvorba společných stanovisek v oblasti zdrav. politiky

• spolupráce na projektech

Místo neformálního setkávání, sdílení zkušeností,

navázání kontaktů



Internetový portál

Zajištění dostupnosti obsahu projektů po celé ČR

• záznamy akcí (podcasty, znakový jazyk)

• aktuální informace o činnosti HUBu

• e-learning (vzdělávací materiály, webináře, kontakty)

CRM systém

• pravidelné oborové informace pro ‘klienty’ HUBu

• Newsletter

• pozvánky na akce

Sociální sítě

• informace o projektu

• podpora veřejné diskuse o aktuálních tématech 

• pozvánky 

• budování komunity



Děkuji za pozornost

pacientskeorganizace.mzcr.cz

propacienty@mzcr.cz

Oddělení podpory práv pacientů, 

Sekce legislativy a práva, MZČR

mailto:propacienty@mzcr.cz
mailto:propacienty@mzcr.cz

