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Váš dopis z 28. května 2021

Praha 3. června 2021

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle

zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů

K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené

Ministerstvu zdravotnictví (MZ) dne 28. května 2021, evidované pod č. j.:

ve věci poskytnutí informací:

1. Byla v roce 2020 a v roce 2021 Komisí pro posuzování nových přístrojových

technologií a kapacit hrazených ze zdravotního pojištění posuzována žádost v

kategorii III. přístrojů (tj. přístroje, které zatím nejsou hrazeny ze zdravotního

pojištění?

Pokud ano, zašlete, prosím v odpovědi na žádost o informace žádost v kategorii III.

(nebo alespoň údaje vygenerované z žádosti).

2. Proč za rok 2020 a 2021 žádosti nejsou zveřejňovány na stránkách ministerstva tak,

jak bylo avizováno při změně pravidel přístrojové komise (a tak jak tomu bylo za roky

2018 a 2019)?,

Vám sdělujeme následující:
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Ad 1)

V kategorii III. Přístroje, které zatím nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění projednala

"Komise pro posuzování nových přístrojových technologií a kapacit hrazených ze

zdravotního pojištění" v letech 2020 a 2021 celkem sedm žádostí:

Žádosti, včetně stanovisek, zasíláme v příloze.

Ad 2)

V letech 2020 a 2021 byla na webových stránkách MZ zveřejňována stanoviska

přístrojové komise, ve kterých jsou současně uvedeny základní údaje o požadovaném

umístění přístroje, včetně konkrétního odůvodnění žadatele k jeho nákupu. Počínaje

rokem 2020 obdrželo MZ – přístrojová komise, výrazně (mnohonásobně) vyšší počet

žádostí, což bylo dáno možností financovat pořízení přístrojů z fondů EU, konkrétně

ReactEU. Komise zpracovala v průběhu let 2020 a 2021 celkem cca 500 žádostí, což je

objem žádostí, které komise běžně vyřizuje v průběhu tří až čtyř let.

Kompletní agendu přístrojové komise (příjem žádostí, jejich zpracování, úpravy

a doplnění, příprava souhrnných podkladů pro členy komise, vypracování hlasovacích

listů, příprava vlastního jednání komise -- hlasování per rollam nebo videokonferencí,

pozvánky zástupců žadatelů u nových kapacit, zpracování výsledků jednání, vypracování

zápisu, příprava stanovisek, jejich zveřejnění na webu MZ) nyní zajišťuje pouze jeden

pracovník odboru zdravotní péče (tajemník komise), jehož hlavní pracovní náplní je

navíc kompletní agenda výběrových řízení na poskytování lůžkové péče, které se konají

dle zákona č. 48/1997 Sb. Vzhledem k uvedeným skutečnostem nebylo časově

a kapacitně možné v daném období let 2020 a 2021 žádosti ke zveřejňovaným

stanoviskům na web MZ připojovat. Hlavním cílem činnosti komise v uvedeném období

bylo projednat všechny obdržené žádosti tak, aby nemocnice a všichni ostatní žadatelé
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obdrželi včas stanoviska komise, která jsou nutnou přílohou žádostí o dotace, a tedy měli

rovnou možnost podat kompletní žádost na financování nákupu nákladných přístrojů

z prostředků EU.

S pozdravem

Přílohy (1) – (7) Dle textu.


