
Role pacientů v procesu 
hodnocení technologií

• Jaká je role pacientů v procesech stanovování úhrad a HTA

• Jak probíhají přípravy na novou regulaci léčiv na vzácná onemocnění

• Jsou zástupci pacientů připraveni?
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Odraz pandemie na poskytovanou péči - poznatky, zkušenosti, co je 
jinak, změna péče, možné zanedbání, omezení přístupu k péči
Rozdíl v přístupu mezi první a druhou vlnou

• první vlna: velké obavy, nedostatek informací, absence preventivních kontrol, celkové 
zaskočení situací … roušky roušky roušky..

• druhá vlna: lepší informovanost, „už víme jak na to“, umíme se potkávat i online!, vážné 
dopady na psychiku, jak to bude potom?  ….. respirátory respirátory respirátory…..

• více online vyšetření

• aplikace léčiv v rámci domácí péče

• využívání e-receptů

Co bude, až to skončí?  Ponaučení

Reflexe: vzácní



Jak bude probíhat zapojení pacientů 
v rámci 

posuzování a rozhodování o úhradách léků na vzácná 
onemocnění 



Jaké jsou /budou možnosti úhrad pro VO
Zákon č 48/1997 o veřejném zdravotním pojištění 

Trvalá úhrada
Výjimečná úhrada 

§16

Dočasná úhrada 

VILP

Úhrada léků pro 

vzácná 

onemocnění 

Nemocniční léky

• Zcela nové ustanovení ke vstupu a úhradám léků pro vzácná onemocnění 
(§39da)

• Účast pacientů v rozhodovacím procesu 
a) účastník správního řízení
b) účast v poradním orgánu MZ – rozhodování (finální doporučení úhrady)

• Nové podmínky posuzování 
• Nutná spoluúčast pacientů 



Účast pacientů v řízení 

Co to znamená?
- Příslušná PO se stává (může) stát účastníkem řízení, podává důkazy o přínosech 

léčby pro pacienty v ČR (analýzy, studie, průzkumy), může se vyjadřovat k 
předloženým podkladům

- Je to též odpovědnost, na kterou se budeme připravovat
- Pacienty bez PO bude zastupovat ČAVO

§39da, odst 2
…Účastníkem řízení je také příslušná odborná společnost, sdružující odborníky zabývající se 
léčbou onemocnění, které může být posuzovaným přípravkem ovlivněno, a právnická osoba 
zapsaná do veřejného rejstříku podle jiného právního předpisu65), pokud je její hlavní činností 
uspokojování a ochrana práv a zájmů pacientů na území České republiky, vznikla nejméně 12 
měsíců přede dnem zahájení řízení a sdružuje pacienty s onemocněním, jejichž léčba může být 
posuzovaným přípravkem ovlivněna, (dále jen „příslušná pacientská organizace“).



Účast pacientů v řízení 
§39da, odst 3: V řízení o stanovení výše a podmínek úhrady se u léčivého přípravku určeného 

k léčbě vzácného onemocnění posuzují

• a) jeho terapeutická účinnost a bezpečnost,

• b) závažnost onemocnění, k jehož léčbě je určen,

• c) jeho nahraditelnost jinými léčebnými postupy hrazenými z prostředků zdravotního pojištění,

• d) celospolečenský význam možnosti terapeutického ovlivnění onemocnění, k jehož léčbě je určen, a dopady léčby na systém zdravotního

pojištění a sociálního zabezpečení,

• e) jeho prokazatelný přínos na zlepšení kvality života pacienta,

• f) reálné možnosti pro zajištění poskytování úspěšné a efektivní léčby v síti poskytovatelů zdravotních služeb,

• g) doporučené postupy odborných institucí a příslušných odborných společností,

• h) podmínky jeho úhrady z prostředků zdravotního pojištění navržené v žádosti, včetně případných smluv uzavřených držitelem rozhodnutí o

registraci a zdravotními pojišťovnami omezujících dopad na prostředky zdravotního pojištění nebo upravujících sdílení rizik souvisejících s

účinností tohoto léčivého přípravku v podmínkách klinické praxe,

• i) analýza nákladové efektivity, avšak bez zohlednění jejího výsledku v podobě poměru inkrementálních nákladů a přínosů, a

• j) předpokládaný dopad do rozpočtu zohledňující veřejný zájem podle § 17 odst. 2.



Účast pacientů v řízení při posuzování   

Co to znamená?
- Pacientské organizace budou předkládat dokumenty a podklady v řízení

pro body d, c (dotazník HTA, průzkumy kvality života, ostatní relevantní podklady)
- Účastníci řízení mohou podávat důkazy, návrhy po dobu 30 dnů od zahájení řízení.

SÚKL vydá hodnotící zprávu (do 110 dnů) a na ni mohou účastníci reagovat do 15 dnů

• ČAVO ve spolupráci s odborníky, právníky a AIFP 
připravuje již nyní vzorové podkladové 
materiály, které předloží SÚKL a MZ k 
projednání a schválení

• ČAVO připravuje návrh postupů pro společná 
jednání s MZ, SÚKL, plátci, odborníky a AIFP a 
bude zde hájit zájmy pacientů s VO



Účast pacientů v rozhodování

Co to znamená?
- Zastoupení pacientů se vzácným onemocněním v poradním orgánu
- Nesmí být v konfliktu s účastí PO v řízení
- Poradní orgán vydává stanovisko, MZ doporučení pro SÚKL k rozhodnutí 

§39da, odst 5
…Ministerstvo zdravotnictví za účelem vytvoření odůvodněného podkladu pro závazné stanovisko 
a posouzení veřejného zájmu podle § 17 odst. 2 na stanovení maximální ceny a výše a podmínek 
úhrady léčivého přípravku určeného k léčbě vzácného onemocnění před vydáním závazného 
stanoviska zřídí 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 zdravotnictví, 
zdravotních pojišťoven, odborných lékařských společností a pacientské veřejnosti tak, aby jejich 
zastoupení bylo stejné.



Jsou zástupci pacientů připraveni?

• Kontinuální vzdělávání zástupců PO v oblasti HTA – MZ a APO

• ČAVO připraví ve spolupráci s ostatními účastníky řízení a rozhodování vzorové 
dokumenty a příklady dalších podkladů, které budou v řízení akceptovány.

• PO které mají mít v dohledné době léky by měly provést sběr dat potřebných pro 
zapojení do řízení

• ČAVO bude pomáhat PO s přípravou na zapojení

Nejprve však musíme zajistit schválení novely, aby mohli držitelé začít systémově žádat 
o úhradu léků na vzácná onemocnění !!



Děkuji za pozornost!
Anna Arellanesová

ČAVO

arellanesova@vzacna-onemocneni.cz


