Pravidla tvorby Pozitivního listu SZP ČR

Zdravotní pojišťovny sdružené ve Svazu zdravotních pojišťoven České republiky (dále je SZP
ČR) přicházejí s novou kvalitativně vyšší formou pozitivního listu SZP ČR (dále jen PL), ve
které již nejsou (oproti stávající verzi) uváděny všechny léčivé přípravky (dále jen LP)
v daných skupinách bez ohledu na výši úhrady za ekvivalent, ale pouze vybrané.
PL je seznam LP, které jsou z odborných i ekonomických hledisek preferovány SZP ČR a tedy
maximálně doporučovány. Preskripce v souladu s PL bude ze strany SZP ČR monitorována a
následně vyhodnocována. SZP ČR zohledňuje PL v cenových ujednáních s poskytovateli
zdravotní péče. PL je dostupný ve formátu pdf na stránkách SZP ČR a dále bude k dispozici
poskytovatelům zdravotní péče i v elektronické podobě. Do PL budou nově zařazovány pouze
LP splňující dále uvedená základní kritéria a vybrané dle níže uvedených pravidel.
Základní kritéria:
1. LP terapeuticky zaměnitelné
a. LP se shodnou léčivou látkou (ATC skupinou), cestou podání, sílou a lékovou
formou
2. LP předepisované na recept
a. V případě LP bez doplatku na receptu doporučeno vyznačit: „Nezaměňovat“
3. Dostupnost a pokrytí trhu
a. Smluvně garantováno zajištění minimálně 40% pokrytí trhu
4. Smluvní zajištění ceny LP
Pravidla tvorby PL
1. Výběr
a.
b.
c.

skupiny terapeuticky zaměnitelných LP pro PL
Existence rozdílné výše úhrady za ekvivalent (úhrada/ ODTD)
Minimálně 2 držitelé rozhodnutí o registraci
Pokud je úhradový ekvivalent stejný, LP do PL zařazeny nejsou (toto neplatí
pro soutěže)
2. Výběr LP ze skupiny terapeuticky zaměnitelných LP – vlastní metodika zpracování PL
a. LP pouze se základní úhradou nebo LP s uzavřenou smlouvou o ceně ve výši
základní úhrady
b. LP jsou určeny k léčbě v základní (referenční) indikaci
c. Pořadí LP je uspořádáno dle výše úhradového ekvivalentu vzestupně a dále
dle výše doplatku za jednotku ODTD vzestupně
d. Rozdíl ve výši úhradového ekvivalentu mezi dvěma po sobě následujícími LP
nesmí být větší než 5 %
e. Ve výběru alespoň čtyři LP → v pozitivním listu LP na prvních třech místech
f. Ve výběru právě tři LP→ v pozitivním listu LP na prvních dvou místech

g. Ve výběru pouze dva LP → v pozitivním listu jeden LP
h. V pozitivním listu jsou rovněž LP se stejnou výší úhradového ekvivalentu jako
již vybrané dle písm. d) až h)
i. LP stejného držitele s odlišným stavem registrace jsou považovány za jediný LP
3. Časový harmonogram
a. Duben ‐ zveřejněna metodika
b. Duben – zveřejněn vzorový PL
c. Květen ‐ prostor pro návrhy a změny ze stran držitelů rozhodnutí o registraci
d. Druhá polovina června – zveřejněn PL s účinností od 1. 7. 2013 do 31. 12.
2013, tj. fixace na 6 měsíců

V Praze dne 23. 4. 2013

