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Projekt sjednocuje dosavadní existující standardy 
klasifikace zdravotnické techniky 

 

Projekt Kategorizace a ocenění zdravotnické techniky přináší standardizaci  
a plošné sjednocení klasifikace    

ČSN EN ISO 15225 

Zdravotnické prostředky 
– Management kvality – 

Struktura dat 
nomenklatury 
zdravotnických 

prostředků 



Cíle a požadavky na kategorizaci ZT 

Priority 
Ministerstva 

zdravotnictví ČR  

Efektivnost, 
transparentnost 
veřejného zdravotního 
pojištění  

Kontrolovatelný 
systém hospodaření  
s veřejnými prostředky 

Předvídatelný, stabilní 
systém úhrad 

Záměr projektu 

Zavedení jednotného 
klasifikačního systému jako 
základ pro sledování 
dostupnosti ZT 

Sjednocení klasifikačních 
systémů ZT využívaných 
orgány státní správy, 
zdravotními pojišťovnami, 
zdravotnickými zařízeními 

Vytvoření metodiky pro 
udržitelnou kategorizaci  
a oceňování ZT, plánování 
nákupů  

Základní 
požadavky 

Aktuálnost a komplexnost 
kategorizačního stromu 

Pružná reakce na technický 
vývoj ZT a změny na trhu 

Objektivní nastavení 
vstupních technických 
parametrů pro ocenění 
skupin přístrojů  

Plošné sjednocení názvosloví a kategorizace umožní reprezentativní  
sledování dostupnosti ZT, plánování nákupů ZT a hodnocení efektivní využitelnosti ZT. 



Vytvoření pracovní 
skupiny 

Rešerše zahraničních 
systémů, technických  

a legislativních standardů 

Nastavení metodiky 
kategorizace 

Tvorba kategorizačních 
jednotek 

Nastavení metodiky 
oceňování 

Ocenění kategorizačních 
jednotek 

Oponentura metodik  
a kategorizačního systému 

zástupci institucí                
v pracovní skupině 

Recenzní činnost metodik  
a kategorizačního systému 

zástupci vybraných 
odborných společností 

ČLS JEP 

Kultivace metodik  
a kategorizačního systému 

dle připomínek 
recenzentů 

Schéma vývoje kategorizačního systému ZT 



Nový systém kategorizace má nastavenou 
udržitelnou aktualizaci  

Správce 
Kategorizačního 

systému  

ÚZIS ČR 

Správce 
Kategorizačního 

systému  

ÚZIS ČR 

Pracovní skupina 
(PS) 

Provozní část 

a) Veřejnost 

b) Zastoupené instituce  
v rámci PS 

c) Odborná společnost 
(OS) 

Pracovní skupina 
(PS) 

Publikace aktualizované verze 
Kategorizačního systému 

Plán aktualizací pro daný rok 

Návrh nové verze 
Kategorizačního systému 

Oponentura 

Schválený návrh 



Přínos kategorizačního systému ZT 

 

Orgány veřejné 
správy  

• Relevantní posuzování rozmístění ZT 

• Strategické plánování (standardizované mapování regionálního pokrytí diagnostickými 
         a terapeutickými přístroji z dat národních zdravotních registrů) 

 

Úhradové 
mechanismy  

• Katalog zdravotních pojišťoven, Seznam zdravotních výkonů 

• Sjednocení vykazování - nahrazení nejednotných částí číselníků obsahujících informace o 
využívané ZT, posuzování cen  

 

Pacienti  

Veřejnost  

• Informační služby – k dohledání údajů o dostupnosti ZT určitého typu  

• Zlepšení přístupu k ZT, které zajistí plánování nákupů s ohledem na dostupnost  



Ukázka aplikace kategorizačního systému ZT 

Na základě kategorizačního systému lze sledovat veškeré fyzicky dostupné, reálně existující přístroje na území ČR.  
Každý přístroj je vykázán v rámci ČR pouze jednou, tzn. buď vlastníkem nebo provozovatelem, a je dohledatelný. 

Region 
Počet 

přístrojů 

Hlavní město Praha 510 

Jihomoravský kraj 292 

Moravskoslezský kraj 259 

Středočeský kraj 156 

Ústecký kraj 146 

Královéhradecký kraj 139 

Olomoucký kraj 137 

Jihočeský kraj 127 

Plzeňský kraj 116 

Kraj Vysočina 89 

Zlínský kraj 83 

Liberecký kraj 81 

Pardubický kraj 74 

Karlovarský kraj 40 

Česká republika 2 249 

Počet ultrazvukových přístrojů 
Uveden je počet přístrojů evidovaných v rámci fakultních nemocnic a nemocnic ČR. 

Zařazené položky: 

D.1.3. Ultrazvukové měřící/zobrazovací systémy 

D.1.3.1. Ultrazvukové přístroje 

D.1.3.1.1.H1. Ultrazvukový přístroj základní 

D.1.3.1.1.H2. Ultrazvukový přístroj střední třídy 

D.1.3.1.1.H3. Ultrazvukový přístroj nejvyšší třídy 



Ukázka aplikace kategorizačního systému ZT 

region 
počet 

přístrojů 

Hlavní město Praha 4 

Jihomoravský kraj 3 

Plzeňský kraj 2 

Moravskoslezský kraj 1 

Královéhradecký kraj 1 

Olomoucký kraj 1 

Kraj Vysočina 1 

Jihočeský kraj 1 

Ústecký kraj 1 

Zlínský kraj 1 

Středočeský kraj 0 

Karlovarský kraj 0 

Liberecký kraj 0 

Pardubický kraj 0 

Česká republika 16 

Uveden je počet přístrojů evidovaných v rámci fakultních nemocnic a nemocnic ČR. 

Zařazené položky: 

50 PET (pozitronová emisní tomografie) bez CT 

51 PET (pozitronová emisní tomografie) s CT 

Na základě kategorizačního systému lze sledovat veškeré fyzicky dostupné, reálně existující přístroje na území ČR.  
Každý přístroj je vykázán v rámci ČR pouze jednou, tzn. buď vlastníkem nebo provozovatelem, a je dohledatelný. 

Počet PET/CT a PET/MR 
Uveden je počet přístrojů evidovaných v rámci fakultních nemocnic a nemocnic ČR. 
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http://www.uzis.cz/katalog/klasifikace/kategorizace-zdravotnicke-techniky-zdravotnickych-prostredku 
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Další vývoj – portál dostupné zdravotnické techniky 

http://nrpzs.uzis.cz/ 

MZ ČR a ÚZIS ČR připravují 
portál zdravotnické 
techniky, který bude 
propojen s již existujícím 
Národním registrem 
poskytovatelů zdravotních 
služeb. Občané tak získají 
lehce využitelný nástroj 
mapující výskyt a 
dostupnost veškeré 
zdravotnické techniky v ČR, 
a to v přímé vazbě na 
konkrétní poskytovatele.   

Ukázka: mapování dostupnosti mamografických vyšetření v Praze:  



DĚKUJI ZA POZORNOST  

doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. 
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 

 

Ing. Kristýna Matušková; MUDr. Miroslav Zvolský; prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc.;  
Ing. Gleb Donin; Ing. Martin Mayer, Ph.D. MHA; Ing. Jiří Petráček  

   


