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Vážení kolegové,

v prvním podzimním čísle našeho News- 
letteru bychom se rádi věnovali dvěma tématům. 
Tím prvním je mediálně diskutovaná otázka elek-
tronických neschopenek a její prozatímní řešení 
a tím druhým je aktuální stav tzv. pozitivních 
listů zdravotních pojišťoven, o kterých jsme Vás 
naposledy informovali v dubnovém vydání.

ELEKTRONICKÉ NESCHOPENKY  
– OD LEDNA 2014 POVINNÉ NEBUDOU

Dne 10. 9. 2013 byla mezi prezidentem ČLK 
MUDr. Milanem Kubkem, ministrem práce a 
sociálních věcí v demisi Ing. Františkem Koníč-
kem a ústředním ředitelem ČSSZ (Česká správa 
sociální zabezpečení) prof. Vilémem Kahou-
nem uzavřena dohoda, která prodloužila pře-
chodné období, kdy mohou lékaři komuni-
kovat s ČSSZ v rámci potvrzení o dočasné 
pracovní neschopnosti v elektronické i papí-
rové podobě a to do ledna 2016.

Původně byla povinnost zasílat rozhodnutí 
o dočasné pracovní neschopnosti a hlášení oše- 
třujícího lékaře ČSSZ výhradně elektronickou 
cestou stanovena s účinností od 1. 1. 2014, 
a to na základě zákona č. 470/2011 Sb., který 
novelizoval zákon o nemocenském pojištění 
č. 187/2006 Sb. Tento zákon stanovil dvou-
leté přechodné období, po které bylo možné 
neschopenku posílat jak v elektronické (a to pro-
střednictvím datových schránek nebo opatřené 
elektronickým podpisem), tak i listinné podobě.  
K 31. 12. 2013 mělo toto přechodné období, kdy 
bylo možné formuláře zasílat též v původní písemné 
podobě na příslušných tiskopisech, skončit.

Cílem této elektronizace má být finanční 
úspora v systému ve výši 20 milionů korun, které 
jsou v souvislosti s touto agendou ze státního 
rozpočtu vynakládány zejména na poštovné 
a související administrativu. S ohledem na 
vlnu kritiky na nepřipravenost tohoto projektu 
a zejména vzhledem k nedostatečné vyba-
venosti prostředky elektronické komunikace 
nezbytnými k plnění této zákonné povinnosti na 
straně lékařů, se proti této změně postavila jak 
Česká lékařská komora, tak Sdružení praktic-
kých lékařů a Sdružení ambulantních specialistů 
a tito všichni požadovali, aby byl režim výlučně  
elektronické komunikace nastaven jako dobro-
volný nebo aby bylo přechodné období prodlou-
ženo tak, aby bylo možné se na tuto povinnost 
lépe připravit. 

Dle neoficiálních údajů elektronický sys-
tém komunikace prozatím využívá přibližně 200 
lékařů z celkového počtu 35.000 lékařů s tím, že 
celkový počet vystavených neschopenek za rok 
2012 činil 1,2 milionu.

Na základě výše uvedeného zářijového ujed-
nání ČSSZ využije svého zákonného zmocnění  
a vydá rozhodnutí, kterým by přechodné období 
mělo být prodlouženo do konce roku 2015.  

Dle ministerstva práce a sociálních věcí by 
se v jeho průběhu mělo ministerstvo snažit  
o vyšší míru zapojení lékařů do tohoto systému, 
a to především jejich vyšší motivací k tomuto 
postupu a bližší spoluprací mezi ministerstvem, 
ČSSZ a lékařskou komorou.

POZITIVNÍ LISTY ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN 
– AKTUÁLNÍ STAV

V současné době je v rámci zdravotního sys-
tému České republiky, především z ekonomic-
kých důvodů, aplikován systém tzv. racionální 
preskripce a s ním související institut tzv. pozi-
tivních listů léčivých přípravků. Zatímco institut 
pozitivních listů je v určité podobě uplatňován 
již všemi zdravotními pojišťovnami působícími 
v České republice, projekt racionální preskripce 
prostřednictvím „barevné“ kategorizace léčiv dle 
preference jejich preskripce je realizován zatím 
pouze ze strany Všeobecné zdravotní pojišťovny 
ČR (VZP).

Racionální preskripce VZP. Princip pro-
jektu racionální preskripce na straně VZP je 
založen na měsíčně aktualizovaném přehledu 
pojišťovnou doporučených léčiv prostřednictvím 
databáze „AMBULEKY“. Databáze funguje na 
principu tzv. lékového semaforu – tedy barev-
ného rozlišení kategorií léčiv dle jejich prefe-
rence ze strany VZP. Toto řešení však již bylo 
označeno VZP za přechodné, jelikož se předpo-
kládá, že by mělo být zcela nahrazeno institutem 
pozitivního listu, čemuž napovídá i zakotvení 
speciální kategorie semaforu právě v podobě 
pozitivního listu VZP od března 2013. V takovém 
případě jsou všechny ostatní léčivé přípravky 
v příslušné skupině označeny červenou barvou, 
tedy jako léčivé přípravky nákladné. Od června 
2013 VZP zveřejňuje databázi AMBULEKY 
rovněž na svých webových stránkách v sekci 
Poskytovatelé – Informace pro praxi.

V současnosti je VZP jedinou zdravotní 
pojišťovnou v České republice, která výše uve-
denou barevnou kategorizaci léčiv dle jejich pre-
ference ve zdravotnických softwarových systé-
mech k podpoření účelnosti preskripce využívá. 
Dle našich informací zaměstnanecké zdravotní 
pojišťovny, jejichž společné zájmy zastupuje 
Svaz zdravotních pojišťoven ČR (SZP ČR),  
přistoupení k tomuto či obdobnému systému 
v nejbližší budoucnosti nechystá. 

Pozitivní list VZP. Byl poprvé zveřejněn 
v březnu 2013. Konkrétní léčivé přípravky jsou 
do pozitivního listu zařazovány na základě slevy 
ujednané mezi výrobcem a VZP. Pravidla pro 
zařazování léčivých přípravků do kategorie pozi-
tivních listů VZP jsou stanovena a zveřejněna na 
webových stránkách VZP. V současnosti činí 
počet léků zařazených na pozitivní list VZP 18. 
Do budoucnosti je ze strany VZP na pozitivním 
listu plánováno zastoupení pokud možno všech 
terapeutických skupin, ve kterých již existuje 
větší konkurence mezi generickými firmami. 

Nejčastějším, a do značné míry oprávně-
ným, argumentem odpůrců tohoto systému je 
zejména netransparentnost a nepředvídatelnost 
procesu zařazování léčivých přípravků na pozi-
tivní list. Odborným úskalím institutu pozitivních 
listů, které je rovněž často zmiňováno, je skuteč-
nost, že stoprocentní záměna léčivého přípravku,  
se kterou tento institut počítá, nebude vždy 
u pacienta možná především například z důvodu, 
že léčivé přípravky různých výrobců nepůsobí 
vždy stejně či obsahují rozdílné pomocné látky. 
Rovněž změna léčivého přípravku během léčby 
pacienta s ohledem na aktuální podobu pozi-
tivního listu není z odborného hlediska vždy 
vhodná. Dalším souvisejícím problémem může 
být vznik značně rozdílného či nerovného posta-
vení pacientů dle jejich zdravotní pojišťovny. 

Pozitivní list SZP ČR. SZP ČR přistoupil 
k vydání „svého“ pozitivního listu s účinnosti 
od 1. 7. 2013 na období do 31. 12. 2013. Tento 
pozitivní list je tvořen seznamem léčivých pří-
pravků, které jsou z odborných i ekonomických 
hledisek SZP ČR preferovány a platí jako dopo-
ručení – pomůcka pro předepisujícího lékaře. 
Pozitivní list SPZ ČR je uveřejněn na webových 
stránkách http://www.szpcr.cz/aktuality/pozi-
tivni_list_szp_cr_final.pdf. V současnosti je na 
tento list zařazeno 121 léčivých přípravků.  

Závaznost. Závazností těchto institutů 
a jejich případným vztahem k uplatnění regu-
lačních mechanismů jsme se již zabývali v dub-
novém čísle. Stále tedy platí, že tzv. pozitivní 
listy zdravotních pojišťoven, ani ovlivňování 
preskripce lékařů prostřednictvím tzv. lékového 
semaforu, prozatím nemají oporu v českém 
právním řádu a vedle potencionálních ekono-
mických pozitiv s sebou nesou rovněž řadu 
otázek a problematických aspektů. Skutečná 
vhodnost použití systému doporučeného 
léčivého přípravku u konkrétního pacienta by 
tak měla být dle našeho názoru vždy pone-
chána na rozhodnutí lékaře.

Vývoj tohoto velice důležitého a problema-
tického tématu pro Vás budeme i nadále sle-
dovat a podrobněji se k němu budeme vracet 
i v rámci našich workshopů a přednášek.

PRÁVNÍ PODPORA PRACOVNÍ SKUPINY OSDA

Právní podpora Pracovní skupiny OSDA je 
Vám samozřejmě plně k dispozici k bezplatné 
konzultaci ve výše uvedených i jiných otázkách, 
které se týkají poskytování zdravotních služeb 
a provozu zdravotnických zařízení v našem 
oboru. Proto se na nás neváhejte kdykoliv obrátit 
na níže uvedené kontakty.

Děkujeme Vám za Vaše ohlasy a podněty  
k naší činnosti.

S úctou a pozdravem
Pracovní skupina OSDA
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