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Síť center BL v dermatologii

• v současné době léčíme 2135 pacientů s psoriázou na BL  (zdroj BioREP registr 09/2020)

• 166 pacientů s hidradenitis suppurativa na BL

• 254 pacientů s atopickým ekzémem na BL

• psoriatická artritida

V 27 centrech biologické léčby, kdy ale jen 16 center má smlouvy se všemi smluvními 
pojišťovnami (16 center na celou ČR je plnohodnotnými pro své pacienty, v ostatních 11 se léčí 
jen velmi limitovaný počet pacientů)

ČDS JEP připravuje již analýzu a rozbor sítě center a pojišťoven a bude vstupovat do jednání s 
dílčími zástupci, aby zajistila do budoucna reprezentativní pokrytí



Síť center BL v dermatologii - výzvy

• nové molekuly a nové indikace (nejen psoriáza), ale i hidradenitis suppurativa a hlavně BL pro 

atopicky ekzém – poprvé dostupná BL pro pacienty / zásadní zlom, na který dermatologové 

čekali, jako na BL pro lupénku

• atopický ekzém: 

• potřeba rozšíření kvalifikovaných center v ČR pro BL, 

• potřeba edukace lékařů

• Úhradová vyhláška 2021 zatím nepočítá s atopickým ekzémem a jeho nárůstem dle potřeb pacientů
(za dodržení všech indikačních kritérií by bylo možno BL nabídnout až 500 potřebným pacientům ročně
(zdroj: Value Outomes)
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Léčba lege artis (NMS) par. 16

• lege artis v korelaci s budgetovým systémem ČR. Každoroční výzva. Lékaři by rádi léčili podle 

posledních vědeckých poznatků, jsou limitováni „pozitivními listy nemocnic“, „indikačními kritérii 

úhrad“, „audity“, samozřejmě SPC… proč tedy nenechat léčbu na lékařích, někdy je lékař víc 

„ekonomem“ při výběru léčby

•Switch = medicínský je regulérní nástroj a je ho v každém oboru potřeba. Nemedicínský je 

diskutabilní: „proč měnit zavedenou léčbu u imunosuprimovaného pacienta se závažným 

systémovým onemocněním, který na stávající profituje?“ ČDS JEP konsensus: NMS hledat 

argumenty, biosimilární přípravky pro nastavení nových pacientů nerozporuje. S příchodem novým 

účinnějších molekul nabízíme pacientovi lék, který nemá takovou účinnost.



Léčba lege artis /NMS / par 16

• par 16 – nezbytný nástroj i v dermatologii

• mnoho kožních onemocnění, které nejsou pokryty SPC / nemají schválenou úhradu, ale z vědeckých 
poznatků víme, že lze danou molekulou léčit /zmírnit

• limitace pro nás je v délce schvalování jednotlivých případů, region od regionu se spolupráce liší, 
pojišťovna od pojišťovny, není v tom jednotný systém, jedna pojišťovna schválí na 1 měsíc, jiná na 6 
měsíců, každý měsíc nové žádosti. Někdy zamítnutí s nelogickým odůvodněním, kam se pak má lékař
odvolat. Pacient sám toto není schopen řešit, lékař ho vždy vlastně „zastupuje“, velká administrativa

• par 16 – v případě vyhodnocení auditů, jsme byli nuceni převést část pacientů na par 16 a 
každoměsíční žádosti, které jsou každý měsíc schvalovány extra – zátěž pro obě strany



Jednotkové ceny / bonusy 

• Adresné/neadresné bonusy v nemocnicích existují a jsou momentálně legitimní složkou financování provozu 
(příkaz ministra 13/2018)

Pokud by je nebylo možné využívat, mnohá zařízení by určitě požadovala navýšení od pojišťoven

• zadávání veřejných zakázek probíhá dle platné legislativy

• výběrová řízení dtto

• snahou je vždy co nejnižší dosažená nákladová cena za požadovanou kvalitu



Registry (nejen Registr smluv..)

• registr smluv – zveřejňujeme dle požadované legislativy

• REGISTR BL – BioREP
• Vlastníkem je ČDS JEP, rok vzniku 2005

• Sleduje primárně bezpečnost a účinnost preparátů v daných indikacích

• Hlášení NÚ automatické na SÚKL a Marketing Authorisation Holder

• Pacient je anonymně zadáván v souladu s GDPR nařízeními

• Sbíráme desítky dat pro různé analýzy, výstupy, hodnocení, publikace, doporučení změny léčebných cílů
apod.

• Registry BL by měly být samozřejmostí a každé centrum BL by mělo povinně do registrů své pacienty 
vkládat (podmínka vzniku centra)

• V dermatologii máme všechna CBL (vyjma 1) do BioREPu napojena doposud



Hodně zdraví nejen našim pacientům 


