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Evropská dimenze
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/24/EU, ze dne 9. března 2011, „o
uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči“, článek 12, odst. 4, písmeno
a):
 Komise podpoří členské státy při vytváření evropských referenčních sítí mezi
poskytovateli zdravotní péče a odbornými středisky v členských státech, zejména v
oblasti vzácných onemocnění.
Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci, ze dne 10.3.2014, kterým se stanoví
kritéria a podmínky, jež musí splnit evropské referenční sítě a poskytovatelé
zdravotní péče, kteří se chtějí do některé z nich zapojit
 Sítě musí splnit kritéria a podmínky, které jsou nezbytné k tomu, aby mohly plnit
příslušné cíle podle čl. 12 odst. 2 směrnice 2011/24/EU, a které jsou stanovené
v příloze I.
 Sítě sestávají z poskytovatelů zdravotní péče určených za členy sítě. Jeden člen
v rámci každé sítě působí jako koordinátor.
 Všichni žadatelé, kteří se chtějí zapojit do dané sítě, musí mít příslušné znalosti a
odbornost nebo nabízet diagnostiku či léčbu zaměřenou na onemocnění nebo
zdravotní stav spadající do oblasti specializace dotčené sítě a musí splňovat kritéria
a podmínky stanovené v příloze II.

Centra vysoce specializované péče
Zákon č. 372/2011 Sb, „o zdravotních službách“
§ 112:
 MZ může poskytovateli, udělit na jeho žádost, podanou na základě výzvy
ministerstva, statut centra vysoce specializované zdravotní péče, pokud splňuje
požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení a požadavky na
personální zabezpečení a je schopen pro vymezené území tuto zdravotní péči
zajistit…
 způsob zveřejňování požadavků kladených na poskytovatele ucházející se o statut
centra (internet a Věstník MZ)
 specifikace obsahu žádosti
 popis procesu hodnocení
 způsob zveřejňování schválených center (internet a Věstník MZ)
 povinnost poskytovatele hlásit změny
§ 113
 způsob zániku centra

Aktuální situace






Metodický pokyn k praktickému provádění § 112, zákona 372/2011 Sb. byl
schválen poradou vedení dne 22.1.2014 („kuchařka“)
Stávající vymezení center dle Věstníků MZ zůstává nadále v platnosti do 31. 12.
2014
Probíhá revize sítě center dle zákona 372/2011 Sb.
V současné době byla v souladu se zákonem 372/2011 Sb. ustavena
perinatologická a byl ukončen výběr onkogynekologických
V pořadí jsou centra:
 hematologická
 onkologická
 traumatologická a popáleninová
 kardiovaskulární
 cerebrovaskulární
 transplantační
 pro cystickou fibrózu
 popřípadě další

Úprava v oblasti léčiv
 zákon č. 48/1997 Sb., § 15 , odstavec 10:
Léčivý přípravek, jehož úhrada ze zdravotního pojištění je rozhodnutím
Ústavu podmíněna používáním na specializovaném pracovišti, zdravotní
pojišťovna hradí pouze poskytovateli, se kterým za účelem
hospodárného užití takových léčivých přípravků uzavřela zvláštní
smlouvu. Součástí takové smlouvy musí být uvedení léčivého přípravku a
pracoviště zdravotnického zařízení poskytovatele.
 symbol S
 podmínkou úhrady je smlouva s pojišťovnou
 regulace úhradou (může být podán kdekoli, ale proplacen jen
specializovanému pracovišti se zvláštní smlouvou)

Dva světy
 centra dle zákona č. 372/2011 Sb.
 vyhlašovaná MZ na základě odborné úrovně pracoviště a
jeho personálního a technického vybavení
 centra dle zákon č. 48/1997 Sb.
 definovaná držením zvláštní smlouvy se zdravotní
pojišťovnou

Otázka dne: Jak nejlépe propojit oba světy?

Děkuji Vám za pozornost!

