
Projekt
„Kultivace Seznamu zdravotních výkonů
a vytvoření nezávislého SW pro jeho další

údržbu a modelace“

spolufinancovaný Evropskou unií z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj

Projekt probíhal od července 2010 do konce kv ětna 2011
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Cíle projektu:
1.část: 
•Zásadní technická kultivace a návrh úprav stávajícího 
seznamu zdravotních výkonů (SZV)
2.  část:
• Vytvoření nezávislého softwarového prostředí pro 
komplexní řešení agendy dalších změn a úprav SZV,  
včetně elektronického formuláře registračního listu výkonu

• Vytvoření statistického a expertního modulu pro 
vyhodnocování změn v SZV, pro práci s databází SZV, 
prohlížení, aktualizace, tisky, exporty, statistiky, modelace 
dopadů navrhovaných změn
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Stav SZV p řed zahájením projektu:

• Celkem 3700 kódů výkonů v SZV 

• Cca 5000 různých druhů zdravotnického materiálu a léků
vstupujících do kalkulace, 80 % z nich opatřeno kódy, které
nejsou platnými kódy číselníků (náhradní kódy MZ ČR)

• Kódem jsou označeny položky, které nejsou ani léky, ani 
materiál, ani zdravotnické prostředky (vejce, disketa apod.)

• Stejné položky ve výkonech SZV opatřeny různými kódy

• Pomocnými kódy označeny položky, které v platných 
číselnících vždy měly reálné číselníkové kódy (např. Heparin)

• Není k dispozici historie a návaznost číselníků
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Cíle kultivace SZV:

• Revize a úprava cen léčivých přípravků (PLP), zdravot. 
materiálu (PMAT) a zdravot. prostředků (ZP) použitých jako 
přímo kalkulované náklady ve výkonech

• Návrh na vyřazení dlouhodobě nepoužívaných výkonů
s využitím produkčních dat

• Návrh na sjednocení či zreálnění obsahu kalkulovaných 
položek u výkonů popisujících shodný diagnostický či 
terapeutický postup

• Návrh na zjednodušení struktury a sjednocení výkonů
klinických vyšetření (mimo klinická vyšetření primární péče)

• Návrh úpravy položek vybrané zdravotnické techniky

4



Postupy kultivace SZV:

• Sjednocení cen PLP a PMAT ve všech výkonech, kde jsou
používány identické položky:

– Podle aktuálních číselníků
– Dle dostupných veřejných zdrojů
– U položek s výskytem v mnoha výkonech dle nejčetnější ceny

• Vytvoření interních číselníků
• Třídění názvů položek  přímo kalkulované zdravot. 

techniky, sjednocení duplicit, využití výstupů projektu 
POSYP 

• Tvorba databáze RL výkonů tak, aby bylo možno 
aktualizovat položky při změně cen (PLP, PMAT, ZP, 
přístrojů, nositelů) 
i při změně medicínských postupů 5



Shrnutí kultivace SZV:
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• Poprvé od vydání SZV revize přímo kalkulovaných položek 
napříč odbornostmi

• Sjednocení názvů položek PLP a PMAT
• Vytvoření interních číselníků s jedinečnými názvy jednotlivých 

entit a s přiřazenou cenou z platných číselníků či veřej. zdrojů
• Navržen postup komplexního přepracování výkonů

s nákladnou přístrojovou technikou – samostatné výkony 
popisující využití „přístrojového času“

• Upraveny výkony klinických vyšetření v souladu s platnou 
legislativou

• Navrženo sjednocení obsahově podobných výkonů
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• Vznikly číselníky sjednocených položek PLP, PMAT 
a přístrojové techniky

• Část „kultivace SZV“ se týkala popsaných technických 
úprav, žádné odborné ani jiné úpravy nebyly prováděny

• Předmětem kultivace SZV nebyly definice výkonů, 
medicínské postupy, časy trvání, typy nositelů apod. 

nutné dále revidovat, pokud má SZV sloužit jako popis 
standardu hrazené péče   

Shrnutí kultivace SZV:



Projekt
„Kultivace Seznamu zdravotních výkonů
a vytvoření nezávislého SW pro jeho další

údržbu a modelace“
Část SW

je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj
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Podpora agendy zm ěn a úprav SZV:

• Vytvoření elektronického formuláře ve webovém rozhraní
• Doplnění stávajících číselníků SZV o číselníky uživatelů, 

rolí, důvodů změn, vyjádření ke změnám, stavu návrhu, 
chyb, druhů tisku apod.

• Elektronicky vedený časový plán úprav s upozorněním 
na termíny plnění

• Přiřazení konkrétních rolí s konkrétními oprávněními  
uživatelům databáze SZV

• On-line informace elektronickou cestou pro všechny 
účastníky podílející se na aktualizaci SZV
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Podpora agendy zm ěn a úprav SZV:

• Po schválení každé změny vytvoření aktualizační dávky 
a provedení automatické opravy v databázi SZV včetně
příslušných protokolů

• Vytvoření multiuživatelského prostředí
• Automatické kontroly vstupních dat a vazeb na číselníky
• Aktualizace SZV v několika režimech:

– Individuálně při změně položky ve výkonu přímým zásahem uživatele
– Individuálně pro jeden výkon z aktualizační dávky
– Hromadně pro skupinu výkonů (změna ceny, záměna 

materiálu/léčivého přípravku apod.)
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Část SW pro práci s DB SZV

• dokumentace všech aktualizací vytvářenými zápisy 
v žurnálu,

• tvorba nástroje pro modelace – možnost modelovat 
navrhované změny na frekvenčních datech ZP 
z minulých období a sledovat možné dopady 
navrhovaných změn do aktuálních způsobů financování
zdravotní péče.
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Vložení p říspěvku do diskuse k otev řenému zm ěnovému řízení k výkonu 96521
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Možný zásah referenta/administrátora – řízení změnového řízení (ukázka):
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Ukázka modelace: 

M0591 – zařízení zobrazovací magneticko rezonanční,
v RL v ceně 60.000.000 Kč

výskyt v 7 výkonech: 89723, 89711, 89713, 89715, 89717, 89719, 89725
Změna ceny na 20.000.000 K č

M0592 – RTG tomograf počítačový CT,
v RL v ceně 25.000.000 Kč,

výskyt v 5 výkonech: 89611, 89613, 89615, 89617, 89619
Změna ceny na 16.000.000 K č
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Shrnutí - software:
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• SW k SZV obsahuje všechny prvky požadované MZ ČR 
a je připraven k zahájení pilotního provozu

• SW k SZV zajišťuje komplexní zpracování změn v SZV, 
modelace a další údržbu včetně automatického 
zpracování procesu schvalování s využitím 
elektronického formuláře

• SW k SZV umožňuje provádění „ad-hoc“ improvizací, 
modelování a základní statistické a expertní funkce

• Správa a podpora včetně aktualizací a administrace jsou 
zajištěny v nepřetržitém provozu po dobu 12 měsíců, 
počínaje 1. 6. 2011


