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„CENTROVÁ PÉČE“
• Vyhláška MZ ČR č. 63/2007 Sb., o úhradách léčiv a PZLÚ, zavedla do systému zdravotní péče 

ATC skupiny léků, jejichž preskripce je omezena na specializovaná pracoviště – centra se 
zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami
• Účtování jako ZULP

• zákon č. 378/2007 Sb. o léčivech, § 8, odst.1: 
• ……..Vybavit pacienta léčivými přípravky při poskytování zdravotních služeb podle § 5 odst. 8 písm. 

a) lze pouze v případě, že zdravotní stav pacienta nezbytně vyžaduje bezodkladné užívání 
léčivého přípravku a vzhledem k místní nebo časové nedostupnosti lékárenské péče není možný 
včasný výdej léčivého přípravku na lékařský předpis; 

• §5, odst.8:
Používáním léčivých přípravků

a) při poskytování zdravotních služeb se rozumí

1. jejich podávání pacientovi při poskytování těchto služeb, nebo

2. vybavení pacienta podle § 8 odst. 1 potřebným množstvím léčivých přípravků při ukončení 
hospitalizace nebo při přeložení pacienta k jinému poskytovateli zdravotních služeb, anebo

3. vybavení pacienta podle § 8 odst. 1 potřebným množstvím léčivých přípravků poskytovatelem 
zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, v oboru praktický lékař pro děti a 
dorost a poskytovatelem zdravotnické záchranné služby.



REALITA V CENTRECH….
• Výdej na žádanku na oddělení

• Výdej pacientovi lékařem (!)

• Požadavky na skladování / odpovědnost

• Provozně-vykazovací problémy

• Výdej na „recepto-žádanku“
• Legislativně neznámá forma  dokladu (už 

13let nikomu nevadí…)

• Standardní režim výdeje LP pacientovi

• +++  náklady center v reálném čase, 
flexibilita při změně úhrady



JAK ŠEL ČAS…
• Trvalý nárůst centrové péče – finance, počty pacientů

• I.-X. 2020 – IKEM 2.650 jednotlivých výdejů

• Většina LP určena pro domácí léčbu, vč. tbl

• Systém NALEJ – VYLEJ
• Odměna 0,- (účtování v pořizovací ceně)

• Nastal čas pro komplexní změnu

• A pak přišel COVID….
• Omezení pohybu / ambu návštěv 

• Dopady centralizace péče – omezená dostupnost

• Prostor pro improvizaci
• Dodávky prostřednictvím OZ farmaceutických firem

• NE zásilkový výdej (Home delivery)

ŘEŠENÍ PRO MIMOŘÁDNÉ SITUACE:
PHARMACY DELIVERY



PHARMACY DELIVERY
• Diskuze mezi AIFP a Sekcí nem lek od června, finální podoba odsouhlasena na 

konci října.

• Nic lepšího v limitovaném čase nenajdeme – řešení pro mimořádné situace
(ne pro každého pacienta na „S“ léčbě)
• Diskuze na výboru Sekce nem lek

• Režim center zpravidla otevřenější než na jaře – lepší dostupnost pro 
pacienty

• = poslední možnost zajištění léčby
• Možnost vyzvednutí LP osobou blízkou

• To, že nechce lékař pacienta vidět, ještě neznamená, že si nemůže pacient pro medikaci 
přijet

• Kopíruje model, který při spolupráci lékáren využíváme standardně již nyní



PHARMACY DELIVERY

• Dobrovolné zapojení všech subjektů, nelze nikoho nutit
• Lékař – nemocniční lékárna – distribuce – koncová lékárna

• Předem stanovená pravidla
• Dohoda s AIFP

• Seznam přípravků 
• Postup u těch mimo seznam???

• Náklady nese držitel rozhodnutí o registraci

• Komunikace s ostatními subjekty

• Nesouhlas ZP? Proč?
• Systém výdeje nemá vliv na náklady ZP a pojišťovny ani  v současné době neřeší, jakým 

způsobem se pacient dostane ke své medikaci



ZÁVĚREM
• Čas ke změně u centrové péče

• Beze změny:
• Nastavení limitů pro jednotlivá centra

• Změna:
• Způsob výdeje dle charakteru LP a jeho 

aplikace

• Odměna lékáren – výkon za výdej 
centrové péče

Jan Neruda – Balady a romance



Děkuji za pozornost


