Příloha 2 k příkazu ministra č. 9/2022

Kritéria pro hodnocení/zařazení do systému úhrad ze zdravotního pojištění
Základním kritériem pro rozsah hodnocení je typ přístroje a jeho srovnatelnost či odlišnost
od přístrojů v současném katalogu (Příloha č. 4). Podle povahy a typu přístroje se kritéria
pro hodnocení rozdělují do čtyř kategorií.
•
•
•
•

Kategorie I: Obnova stávajícího přístroje identického typu ve stejném místě
a provozovaného stejným poskytovatelem,
Kategorie II: Umístění nového přístroje existujícího typu uvedeného v Katalogu
přístrojů
Kategorie III: Pořízení přístroje zcela nového typu neuvedeného v Katalogu
přístrojů
Kategorie IV: Obnova stávajícího přístroje jiným typem ve stejném místě
a provozovaného stejným poskytovatelem.

Kategorie I:
Obnova stávajícího přístroje identického typu ve stejném místě a provozovaného
stejným poskytovatelem
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•

Technická specifikace (typ přístroje, účel provozu, příslušenství, životnost)
Potřeba v regionu
o geografické pokrytí/spádová oblast, dojezdová vzdálenost od ostatních přístrojů
stejného typu, historická existence přístrojové sítě v regionu
Potřeba v daném zdravotnickém zařízení
o návaznost na specializované obory, součást centra specializované péče
Dopady na finanční prostředky zdravotního pojištění v minulých 3 letech (po měsících)
o počty výkonů (konkrétní výkony podle Seznamu výkonů a vykázaný objem), náklady
ZP na provedené výkony, sumární úhrn nákladů na provoz přístroje
Počet vyšetření za jeden den/měsíc/rok; počet ošetřených pojištěnců
Čekací doba (z dat zdravotních pojišťoven – časový rozdíl mezi vystavením žádanky
a datem vlastního vyšetření)
Jednotková pořizovací cena na konkrétní přístroj včetně příslušenství + roční náklady
na servis v časovém horizontu plánované životnosti přístroje + dodatečné nezbytné
finanční náklady
Finanční zdroje na pořízení nového přístroje
o způsob financování – vlastní zdroje/dotační program/jiné
Navržená pořizovací cena v rámci průzkumu trhu/poptávkového řízení
Personální zajištění provozu přístroje
o zajištěno stávajícím personálem/potřeba nových kapacit

Kategorie II:
Přístroje, které jsou po 1.1.2018 již zapojeny do systému úhrad ze zdravotního pojištění
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•

Technická specifikace (typ přístroje, účel provozu, příslušenství, životnost)
Potřeba v regionu
o geografické pokrytí/spádová oblast, dojezdová vzdálenost od ostatních přístrojů
stejného typu, historická existence přístrojové sítě v regionu
Potřeba v daném zdravotnickém zařízení
o návaznost na specializované obory, součást centra specializované péče
Očekávané dopady na prostředky zdravotního pojištění
o predikce počtu výkonů na příští 3 roky (konkrétní výkony podle Seznamu výkonů
a predikovaný objem), náklady ZP na očekávané výkony, sumární úhrn nákladů
na provoz přístroje
Plánovaný počet vyšetření za jeden den/měsíc/rok; počet ošetřených pojištěnců
Aktuální čekací doba (z dat zdravotních pojišťoven – časový rozdíl mezi vystavením
žádanky a datem vlastního vyšetření)
Jednotková pořizovací cena na konkrétní přístroj včetně příslušenství + roční náklady
na servis v časovém horizontu plánované životnosti přístroje + dodatečné nezbytné
finanční náklady
Finanční zdroje na pořízení nového přístroje
o způsob financování – vlastní zdroje/dotační program/jiné
Navržená pořizovací cena v rámci průzkumu trhu/poptávkového řízení
Personální zajištění provozu přístroje
o zajištěno stávajícím personálem/potřeba nových kapacit

Kategorie III:
Přístroje, které zatím nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění
•
•

•
•
•
•

•
•

Technická specifikace (typ přístroje, účel provozu, příslušenství, životnost)
Medicínský přínos pro pacienta
o zlepšení diagnostické přesnosti, ovlivnění objektivního a měřitelného parametru
onemocnění, zlepšení kvality života ve srovnání se současnou technologií hrazenou
ze zdravotního pojištění
Dostupnost zahraničních HTA hodnocení
o např. EUnetHTA, respektované HTA agentury, publikace v odborných časopisech
Existence, kvalita a výsledek HTA hodnocení v podmínkách České republiky
Existence a kvalita diagnosticko-terapeutických standardů odborných společností
v ČR/Evropě
Potřeba pro Českou republiku a daný region
o odhad počtu pacientů, kteří podle diagnostických standardů budou vyžadovat
použití přístroje v následujících třech letech
o geografické pokrytí, dojezdová vzdálenost od ostatních přístrojů stejného typu,
historická existence přístrojové sítě v regionu
Potřeba v daném zdravotnickém zařízení
o návaznost na specializované obory, součást centra specializované péče
Očekávané dopady na prostředky zdravotního pojištění

•

•
•
•

o predikce počtu výkonů na příští 3 roky, jednotkové náklady ZP na očekávané výkony
na jednoho pacienta/pojištěnce, sumární úhrn nákladů na provoz přístroje)
Jednotkový pořizovací náklad na konkrétní přístroj včetně příslušenství + roční náklady
na servis v časovém horizontu plánované životnosti přístroje + dodatečné nezbytné
finanční náklady
Finanční zdroje na pořízení nového přístroje
o způsob financování – vlastní zdroje/dotační program/jiné
Navržená pořizovací cena v rámci průzkumu trhu/poptávkového řízení
Personální zajištění provozu přístroje
o zajištěno stávajícím personálem/potřeba nových kapacit

Kategorie IV:
Obnova stávajícího přístroje jiným typem ve stejném místě a provozovaného stejným
poskytovatelem
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•

Technická specifikace (typ přístroje, účel provozu se zdůvodněním změny typu přístroje
proti stávajícímu stavu, příslušenství, životnost)
Potřeba v regionu
o geografické pokrytí/spádová oblast, dojezdová vzdálenost od ostatních přístrojů
stejného typu, historická existence přístrojové sítě v regionu
Potřeba v daném zdravotnickém zařízení
o návaznost na specializované obory, součást centra specializované péče
Dopady na finanční prostředky zdravotního pojištění v minulých 3 letech (po měsících)
o počty výkonů (konkrétní výkony podle Seznamu výkonů a vykázaný objem), náklady
ZP na provedené výkony, sumární úhrn nákladů na provoz přístroje
Počet vyšetření za jeden den/měsíc/rok; počet ošetřených pojištěnců
Čekací doba (z dat zdravotních pojišťoven – časový rozdíl mezi vystavením žádanky
a datem vlastního vyšetření)
Jednotková pořizovací cena na konkrétní přístroj včetně příslušenství + roční náklady
na servis v časovém horizontu plánované životnosti přístroje + dodatečné nezbytné
finanční náklady
Finanční zdroje na pořízení nového přístroje
o způsob financování – vlastní zdroje/dotační program/jiné
Navržená pořizovací cena v rámci průzkumu trhu/poptávkového řízení
Personální zajištění provozu přístroje
o zajištěno stávajícím personálem/potřeba nových kapacit

