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MEMORANDUM   O   SPOLUPRÁCI   NA   ZMĚNÁCH   STANDARDŮ  
A  

FINANCOVÁNÍ  UMĚLÉHO OPLODNĚNÍ 
 
 

Zástupci pacientek, které mají zku�enosti s procesem asistované reprodukce ve 
spolupráci se senátorkou Zuzanou Roithovou uskutečnili 11.3.04 v Senátu kulatý stůl 
se zástupci specializovaných zdravotnických center, odborné Sekce asistované 
reprodukce Gynekologicko-porodnické společnosti J. E. Purkyně ( SAR ČGPS) a 
zástupci zdravotních poji�ťoven. 
 
Výsledkem tohoto jednání jsou následující závazky týkající se bezprostředních změn 
v úhradě léků a také i budoucích změn ve standardech a úhradách: 
 

1. Lékaři ze specializovaných center  jsou rozhodnuti přísně individualizovat 
předepisovaná léčiva a tím u�etřit  náklady za léky u těch pacientek, které 
během léčby nevyu�ijí průměrné mno�ství vydaných léků hrazených ze 
zdravotního poji�tění. (Tím se odstraní plýtvání a mo�nost nezákonného  
obchodování s přebytky léků). 

 
2. Odborná společnost ( SAR ČGPS)  se zavázala  do 30. dubna vypracovat  

indikační kritéria pro definování skupiny �en , jejich� účinná léčba vy�aduje 
vy��í ne� průměrnou dávku léků. 

 
3. Zdravotní poji�ťovny  na základě těchto nových pravidel  uhradí �enám 

v definovaných skupinách potřebné mno�ství léků nad současný maximální 
limit ( jejich úhrada  bude mo�ná díky úsporným opatřením v rámci navr�ené 
individualizace předepisování léků). 

 
4. Zdravotní poji�ťovny a Sekce asistované reprodukce ČGPS zohlední tyto 

principy v novém doporučeném standardu prostřednictvím odborné komise 
MZ ČR ve Věstníku MZ ČR. 

 
5. Zástupci zdravotnických zařízení ve spolupráci se zástupci pacientek   

vypracují laické standardy, které pomohou zlep�it informovanost v�ech 
neplodných párů v ČR a jejich spoluúčast při kvalifikovaném rozhodování o 
léčebných postupech (včetně jejich případné finanční spoluúčasti). 

 
6. Odborná společnost dále navrhne celkovou změnu standardů zohledňující 

nové pokroky v medicíně a nové zku�enosti s léčbou. Ve spolupráci se 
zdravotními poji�ťovnami navrhnou kombinované platby, které u�etří 
prostředky a pomohou tak na svět vět�ímu počtu zdravých dětí. 
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