Informace o postupu tvorby Pozitivních seznamů - LP PL

POSTUP TVORBY POZITIVNÍCH SEZNAMŮ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ A POTRAVIN PRO
ZVLÁŠTNÍ LÉKAŘSKÉ ÚČELY PRO VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘE (SEZNAM)
Ze všech položek uvedených v Seznamu hrazených LP a PZLÚ vydávaném SÚKL (dále jen seznam SÚKL),
se vyberou některé takto:
1. KRITÉRIA PRO ZAŘAZENÍ ATC SKUPINY DO POZITIVNÍHO SEZNAMU
a) Možnost předepisování všeobecnými praktickými lékaři (PL)
Pole LIM1 je prázdné.
b) Jsou předepisovány PL a vydávány na recept
V poli ZPVYD je uvedený symbol R (výdej na recept). Uvedení symbolu F (je možný i výdej bez
Rp) v poli ZPVYD rovněž nebrání výběru nejlevnějšího LP z dané ATC skupiny.
c) Mají uvedenu ORC
Uvedení ORC v seznamu znamená, že přípravek je obchodován v ČR.
d) Obsahují nejméně 3 generika v jedné síle v rámci jedné ATC skupiny
2. INFORMOVÁNÍ VÝROBCŮ, SMLUVNÍ INFORMATIVNÍ CENA A GARANCE
Všichni výrobci, jejichž LP jsou v tomto kroku na seznamu, musí být individuálně informováni o tvorbě
seznamu.
Kromě informace budou vyzváni, aby nám smluvně ohlásili jinou orientační cenu (pro potřeby OZP bude
označovaná jako smluvně informativní cena), pokud mají za to, že je přesnější než ORC v seznamu
SÚKL. Spolu s tím garantují dostupnost přípravku na trhu do odvolání. Vzor smlouvy viz přílohu č. 2
k metodickému pokynu č. 1/2010 Seznamy doporučené preskripce.
3. ZAPRACOVÁNÍ DAT VÝROBCŮ DO SEZNAMU SÚKL
Data sdělená výrobci (smluvně informativní cena a dostupnost) budou zanesena do přípravné tabulky.
Údaj nahrazující ORC v seznamu SÚKL se v Pozitivním seznamu označí jako SIC (smluvně informativní
cena). V případě, že výrobce nesdělí SIC, použije se ORC ze Seznamu SÚKL.
4. ROZDĚLENÍ LP V ATC SKUPINÁCH DLE SÍLY A CESTY PODÁNÍ
Každá síla a cesta podání se hodnotí zvlášť.
5. VÝPOČET CEN ZA JEDNOTKU LÉKOVÉ FORMY
Vytvoření pole „CENA“ (do pole bude dosazena nižší hodnota z polí UHR, ORC nebo SIC pro jednotlivé
kódy SÚKL). OKLPZP vypočte výši ceny za jednotku lékové formy (pole CENA děleno pole BALENÍ).
V seznamu je nutno upravit před tímto výpočtem pole BALENÍ tak, aby obsahovalo pouze čísla.
6. VÝPOČET DOPLATKU
Výpočtem ORC nebo SIC mínus UHR (u celého balení) se vypočte doplatek (DOPL) za celé balení.
Tento údaj je jen informativní, ale je důležitý pro lékaře i pojištěnce (zejména tam, kde SÚKL již provedl
revizi úhrad).
7. SEŘAZENÍ DLE CENY ZA JEDNOTKU LÉKOVÉ FORMY
LP se seřadí dle ceny za jednotku lékové formy (v rámci síly a cesty podání).
Proběhla-li v dané ATC skupině již revize úhrad SÚKL, bude úhrada u všech stejná. Seznam zde má
význam pro lékaře a pojištěnce, aby znali orientační výši doplatku.
8. VÝBĚR DLE DOPLATKU
V takto vytvořeném pořadí se seřadí LP dle výše doplatku.
9. FINALIZACE SEZNAMU
Seznam bude obsahovat výčet všech hrazených LP v ČR rozdělených dle plných ATC skupin, dále
rozdělených dle cesty podání. Každá cesta podání bude rozdělena na síly. V každé síle budou seřazeny
LP podle cenové výhodnosti pro pojišťovnu a pro pojištěnce. U každé položky, u které výrobce garantuje
dostupnost, bude tato informace s časovým intervalem uvedena.

