USNESENÍ

Pacientské rady ministra zdravotnictví

ze dne 16. května 2018 č. 8

ve věci přijetí priorit Pacientské rady ministra zdravotnictví ve vztahu
k inovativní léčbě

Pacientská rada ministra zdravotnictví (dále jen Rada)

přijímá priority Pacientské rady ve vztahu k inovativní léčbě vytvořené pracovní
skupinou Pacientské rady pro inovativní léčbu. Dokument je přílohou tohoto usnesení.

Usnesení bylo přijato nadpoloviční většinou všech členů Rady v poměru 23 pro, 0 proti,
0 se zdrželo.

Příloha k usnesení Pacientské rady
ministra zdravotnictví ze dne 16. 5. 2018 č. 8

PRIORITY PACIENTSKÉ RADY VE VZTAHU K INOVATIVNÍ LÉČBĚ
1. Systém úhrady inovativní léčby
 Zajistit kvalitní, individuální a včasnou léčbu pacientů pomocí dostupných
inovativních LP,
 Podporovat individualizovanou medicínu tak, aby měl pacient v dané
zdravotní kondici a daném čase zajištěn přístup k optimální terapii dle
současných vědeckých poznatků,
 Problematika § 16, zachovat mechanismus zajištění úhrady ve výjimečných
případech (s transparentními pravidly a co nejjednoznačnějším výkladem),
 Zapojit zástupce pacientů do hodnotících a rozhodovacích procesů,
 Nastavit funkční mechanismus, který by zajišťoval dostupnost inovativních
léčivých přípravků (dále jen “LP”) pro pacienty v ČR s ohledem na všechny
zainteresované strany (pacienti, lékaři-zdravotníci, pojišťovny, legislativci,
fa-firmy) a s využitím možností a aktivní zapojení do evropské spolupráce.
2. Dostupnost LP
 Zajistit dostupnost efektivní inovativní léčby v jednotlivých fázích
onemocnění (např. podpory rozvoje dostupnosti léčby ihned na počátku
onemocnění, resp. v tom okamžiku, kdy je to nejefektivnější z hlediska
zlepšení zdravotního stavu),
 Zjednodušit přístup pacientů k inovativním LP.
3. Včasný přístup k LP
 Nastavit funkční mechanismus umožňující rychlý přístup pacientů
k inovativním LP,
 Usilovat o dodržování lhůt při stanovení úhrady inovativních LP,
 Usilovat o zrychlení procesu schvalování LP,
 Usilovat o zrychlení procesu schvalování LP u pacientů, pro které není
dostupná žádná jiná léčba nebo u pacientů s rychle postupujícím
onemocněním),
 Nastavit (kratší) lhůty pro schvalování LP v rámci § 16 (v současnosti se
jedná o standardní správní řízení s lhůtou pro rozhodnutí 30 dnů),
 Využít tzv. horizon scanning pro připravenost ve schvalování nových
přípravků na národní úrovni.
4. Ostatní






Přispět k diskusi mezi odborníky, regulatorními orgány a pojišťovnami při
specifikaci podmínek vstupu inovativních LP na trh v ČR,
Monitorovat/sledovat všechny aktivity, které se inovací v ČR týkají,
seznamovat se s nimi a popř. na ně reagovat,
Podporovat rozšiřování informací a povědomí o inovativních LP,
(Re)definovat nároky pojištěnce ze zdravotního pojištění,
Diskutovat zapojení ostatních zdrojů do financování zdravotní péče.

