Informace o způsobu tvorby Pozitivních seznamů - LP PL

Způsob tvorby Pozitivních seznamů léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely pro
všeobecné praktické lékaře (Pozitivní seznamy)
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP) se počátkem roku 2010 rozhodla
připravovat Pozitivní seznamy, aby pomohla svým smluvním partnerům (zdravotnickým zařízením) zefektivnit
vynakládání prostředků veřejného zdravotního pojištění.
První vlaštovkou byl Seznam doporučených plně hrazených léčivých přípravků v nejčastěji předepisovaných ATC
skupinách, který jako část Pozitivního seznamu měl v pilotním provozu ověřit možnost takovéto spolupráce v českém
prostředí.
Na základě zkušeností ze šestiměsíčního pilotního provozu přistupuje OZP od 1.7.2010 k úpravám této části Pozitivních
seznamů. Na dalších částech (především na seznamech zdravotnických prostředků) v současné době pracujeme.
Hlavním cílem Pozitivních seznamů nadále zůstává především udržení kvality poskytované péče a účelné vynakládání
zdrojů jak OZP, tak jejích pojištěnců. Smluvní zdravotnická zařízení nejsou a nebudou sankcionována za nedodržení
těchto seznamů. Odborné rozhodnutí lékaře dle našeho názoru nikdy nesmí být přebito ekonomickými zájmy.
Seznam doporučených plně hrazených léčivých přípravků v nejčastěji předepisovaných ATC skupinách je v současné
době připravován tímto způsobem:
1.

Ze Seznamu léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze
zdravotního pojištění (dále jen "seznam") vydávaného Státním ústavem pro kontrolu léčiv
(dále jen SÚKL) jsou vybrány ty sedmimístné ATC skupiny, v nichž se nacházejí léčivé
přípravky, které mohou předepisovat praktičtí lékaři.
Z výběru jsou vyřazeny zvlášť účtované léčivé přípravky a přípravky, které může předepsat
pouze specialista.

2.

Zároveň vyzýváme výrobce a držitele registrace léčivých přípravků zařazených
v těchto ATC skupinách k podání informace o aktuální ceně, za kterou se v současnosti
jejich přípravky prodávají, a ke garanci dostupnosti konkrétních přípravků na českém
trhu. Pro podání této informace kontaktujte prosím vedoucí odboru kontroly léčivých
přípravků Mgr. Radku Brichcínovou, tel.: 261 105 421, e-mail: radka.brichcinova@ozp.cz.
Není-li OZP informována výrobcem či držitelem registrace jinak, postupujte nadále dle
seznamu SÚKL.

3.

Informace, které OZP od výrobců či držitelů registrace tímto způsobem získá, zveřejní na
svých internetových stránkách a bude je využívat k tvorbě Pozitivního seznamu.

4.

V rámci každé ATC skupiny jsou pak léčivé přípravky (položky) rozděleny dle cesty podání a
síly.

5.

U každé položky se pak vypočte výše úhrady za jednotku lékové formy, orientační cena za
jednotku lékové formy a doplatek za jednotku lékové formy. Tam, kde výrobce nebo držitel
registrace informoval OZP o jiné aktuální ceně, je pole orientační cena (ORC) v seznamu
SÚKL nahrazena touto cifrou. Dále jsou dopočteny orientační doplatky za celé balení
(danou položku).

6.

Položky se v rámci skupiny, cesty podání a síly setřídí dle výše úhrady za jednotku lékové
formy a poté podle výše doplatku za jednotku lékové formy.
Tím je dosaženo kompromisu mezi snahou pojištěnce být léčen kvalitně a za péči
nedoplácet, a snahou OZP vynakládat prostředky na zdravotní péči účelně.

7.

V takto vytvořeném seznamu jsou vyznačeny položky, u kterých výrobce nebo držitel
registrace garantoval jejich dostupnost.

Úspory, které smluvní lékaři vyprodukují racionální preskripcí, ať již v souladu se Seznamem či jinak, získají zpět formou
bonifikace v systému Komplexního hodnocení nákladovosti, nebo tím, že jim může být snížena regulační srážka. Takto
ušetřené prostředky mohou tedy využít na zkvalitňování poskytované péče a zvyšování komfortu a spokojenosti svých
pacientů, pojištěnců naší pojišťovny.
Případné další dotazy prosím směřujte na adresu Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a
stavebnictví, Oddělení kontroly léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, Roškotova 1225/1, 140 21 Praha, nebo
nám je zašlete prostřednictvím elektronické podatelny Portálu OZP (https://portal.ozp.cz/cpod825ano.phtml).
S pozdravem Vaše OZP

