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Centrová péče a inovativní léčivé přípravky  
aktuality a praktické zkušenosti z lékové 

politiky, farmakoekonomiky a vztahu 
medicínských a ekonomických aspektů 

nemocniční lékové politiky
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Poskytovatelé
Predikovatelnost lékových rozpočtů, zkušenosti 
s nákupem, úspory v rámci biosimilars, apod.

Jde o disponibilitu zdrojů pro zdravotnictví a související 
udržitelnost dostupnosti, kvality a ceny ústavní péče
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Čerpání limitu centrové péče 2019



Rozdělení limitu centrové péče 2020
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Název centra 111-VZP 201-VoZP 205-ČPZP 207-OZP 211-ZPMV CELKEM

MS CENTRUM 162 543 074 14 724 631 16 567 933 10 931 626 26 489 728 231 256 993

CENTRUM TERAPIE MIGRÉN 0 0 0 0 0 0

CENTRUM NSZ 21 584 962 1 405 383 1 664 855 1 661 729 5 296 799 31 613 728

OSTEOCENTRUM 741 005 111 391 83 526 83 614 133 822 1 153 357

OČNÍ APLIKAČNÍ CENTRUM 30 359 793 1 065 572 0 1 397 203 0 32 822 568

CENTRUM VIR. HEPATITID 5 851 118 0 0 1 064 157 1 066 837 7 982 112

KOŽNÍ - CENTRUM BIOL. TERAPIE 4 999 931 0 0 0 0 4 999 931

LIPIDOVÉ CENTRUM 0 0 0 0 0 0

IDIOPATICKÁ PLICNÍ FIBRÓZA 0 286 897 0 0 438 262 725 159

Jakavi - LP na §16 950 085 0 0 0 0 950 085

Celkem 227 029 968 17 593 874 18 316 314 15 138 329 33 425 448 311 503 933



Predikovatelnost lékových rozpočtů pro centrovou
péči

▪ Limity jsou stanoveny na počátku roku vždy dle ÚV 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
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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.
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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 regionu malý, plánování zdravotní péče o tyto pacienty 
je obtížné
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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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▪ Hovoříme o centrech se zvláštní smlouvou, tedy o pracovištích, která mohou při 
poskytování zdravotních služeb používat léčivé přípravky, o kterých tak rozhodl SÚKL

▪ Nehovoříme ale již o časové nebo místní dostupnosti zahájení léčby těmito přípravky –
s výjimkou RS, kde je pro zahájení biologické léčby stanovena lhůta 4 týdnů

▪ Fakticky se chce, aby poskytovatel rozhodoval o tom, kdy zahájení léčby indikovaného 
pacienta ještě oddálí

▪ Role pojištěnce je oslabena, není aktivně vtažen do kontraktu zdravotních služeb a 
problémy se přenášejí na poskytovatele ZS, který vlastně zastupuje zájmy pojištěnce
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▪ Nehovoříme o tom, že existují léčivé přípravky, hrazené v rámci tzv. lékového 
paušálu, jejichž cena převyšuje hodnotu ošetřovacího dne (psychiatrie)

▪ Úspora nákladů na pořízení přípravku přináší jen okamžitou výhodu; jednorázově 
výhodný nákup umožní léčit za stejné peníze více pacientů, ale přenáší se jako 
požadavek do budoucna – jde-li o skupinu s nižším indexem nárůstu úhrady, může 
být při pozdějším zvýšení ceny dřívější úspora kontraproduktivní
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▪ Doba „covidová“ ukázala, že dostupnost centrové péče, zejména je-li poskytována jako součást 
péče v ambulantních zařízeních mimo nemocnice, se může stát obtížně dostupnou (faktické 
zastavení veřejné dopravy)

▪ Loňská ústavní stížnost skupiny senátorů na systém zdravotnictví a zdravotního pojištění včetně 
dostupnosti péče napovídá, že v centrové péči je na místě zvážit nastavení průchodu pacienta 
soustavou zařízení tak, aby bylo možné stanovit jasná pravidla dostupnosti jak vyšetření, tak 
zahájení léčby (indikace – doporučení, specializované vyšetření – zahájení centrové léčby)

▪ Centrová péče se zpravidla neobejde bez návaznosti na péči nemocniční (nemusí být ale nutně 
soustředěna do lůžkové péče – oční lékařství); jde o „přelévání“ rozléčených pacientů mezi 
poskytovateli – způsob a podmínky úhrady by měly být nastaveny tak, aby poskytovatel, který 
pacienta začne léčit, ho léčil v souladu s pokyny výrobce přípravku pokud možno po celou dobu
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