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1. POPIS PROJEKTŮ Q-LUPÉNKA A Q-EKZÉM  

Sdružení ambulantních dermatovenerologů v ČR, z.s. (dále SAD) www.sadcr.com připravilo ve 

spolupráci se společností OAKS Consulting s.r.o. dva projekty kvality péče: Q-LUPÉNKA (zaměřený na 

pacienty s psoriázou) a Q-EKZÉM (zaměřený na pacienty s atopickou dermatitidou). Společným cílem 

obou projektů je: 

 

Psoriáza je systémové neinfekční zánětlivé onemocnění s rysy autoimunity s častým sklonem k 

recidvám. Jedná se o onemocnění s velmi polymorfními projevy, z nichž nejtypičtější jsou ložiska 

s nadměrným olupováním kůže. Postižena jsou cca 2 % populace, muži a ženy jsou postiženy stejně.  

Především těžší formy jsou provázeny řadou komorbidit, které mají výrazný vliv na kvalitu života 

pacientů a náklady spojené s jejich léčbou. Přičemž míra kožních projevů koreluje s mírou 

systémového postižení. 

Atopická dermatitida (AD) je chronické, recidivující, svědivé onemocnění kůže, u kterého je porušená 

kožní bariéra, v důsledku čehož nastává snížení hydratace a zvýšení suchosti pokožky. Jedná se o 

multifaktoriální onemocnění, na jehož rozvoji se, krom defektu kožní bariéry, podílí faktory genetické, , 

imunologická odpověď, vlivy životního prostředí, infekční agens, hormonální a psychické změny. AD 

trpí 15–30 % dětí a 2–10 % dospělé populace. Postihuje stejně často muže i ženy. Asi 80 % případů se 

vyskytuje během prvních 5 let života, přičemž vysoký výskyt je už v prvním roce. Má recidivující průběh 

s tendencí k postupnému zlepšování v dospělosti. Typickým pro AD je epizodický průběh, kdy se 

střídají období exacerbace a remise, ve výjimečných případech je průběh kontinuální. 

Léčba obou onemocnění je dlouhodobá za použití farmakologických (lokální, systémová a biologická 

léčba) i nefarmakologických intervencí.  

Lokální a systémová léčba probíhá ve většině případů v ambulancích mimo lůžková zařízení. Pacienti 

s psoriázou jsou většinově v péči dermatologů, pacienti s atopickou dermatitidou jsou pak většinově 

dispenzarizováni u dermatologů a pediatrů a z menší části u alergologů. 

V roce 2018 mělo v odbornosti 404 a/nebo 405 (dermatologie) s VZP uzavřeno smlouvu 497 

poskytovatelů (1), kteří ošetřili 1.343.507 pojištěnců (projekce na všechny zdravotní pojišťovny). 

 

Tabulka 1 Základní informace o segmentu ambulantních dermatologů 

Zajištění komplexní hrazené péče pro pacienty dle doporučených postupů a poznatků vědy, 

která bude pro zdravotní systém predikovatelná z pohledu přínosů, nákladů a dlouhodobé 

finanční udržitelnosti 

http://www.sadcr.com/
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Medián počtu ošetřených unikátních rodných čísel (UOP), extrapolovaný z dat VZP, je 2.412 

pojištěnců, průměr činí 2.703 pacientů. Spektrum pacientů i rozsah poskytované zdravotní péče se 

samozřejmě v jednotlivých zařízeních liší, nicméně pro získání základní představy o počtech pacientů 

s psoriázou a AD můžeme vyjít z dat od zdravotních pojišťoven (1) (2) (3), ze kterých vyplývá, že 

z celkového počtu pacientů ošetřených v odbornosti 404 a/nebo 405 tvoří pacienti s diagnózou L40 

(psoriáza) 5 - 7% a s diagnózou L20 (AD) 6 - 8%. Přepočtem pak lze očekávat, že ročně je v odbornosti 

404 a/nebo 405 ošetřeno přibližně 70.000 – 95.000 pacientů s psoriázou a 80.000 – 107.000 pacientů 

s AD, což představuje na jednoho poskytovatele 140 - 190 resp. 160 - 215 pacientů. 

Veškerá biologická léčba je vázána na specializovaná centra se zvláštní smlouvou se zdravostmi 

pojišťovnami. K 1.5.2020 má s VZP uzavřenou smlouvu 23 poskytovatelů (4).  V tabulce Tabulka 2 

Seznam specializovaných center pro biologickou léčbu psoriázy a atopické dermatitidy s uvedením 

spotřeb v počtu ODTD je uveden seznam center s informací o počtech uhrazených ODTD 

v jednotlivých letech (2). Z těchto podkladů vyplývá, že v roce 2020 došlo k uzavření nových smluv se 

třemi centry. V roce 2019 probíhala léčba na 16 pracovištích, přičemž 1/3 spotřeb je v Praze a 50% 

spotřeby je realizována na pěti pracovištích. 

 

Tabulka 2 Seznam specializovaných center pro biologickou léčbu psoriázy a atopické dermatitidy s uvedením spotřeb v 
počtu ODTD 

Za pozornost stojí rovněž seznam center specializujících se na léčbu psoriázy PsoraNet, kde jsou 

uvedena jak ambulantní pracoviště, tak centra biologické léčby.  

Č. IČZ Název IČZ

VZP 

smlouva 

od data

2015 2016 2017 2018 2019

Podíl 

centra v 

roce 2019

1 10002000 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 66 478 66 401 87 690 94 634 111 396 12%

2 59001000  Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem 49 137 66 935 70 969 86 948 95 323 11%

3 89301000 Fakultní nemocnice Olomouc 50 040 53 663 60 354 73 941 89 673 10%

4 61004000 Fakultní nemocnice Hradec Králové 62 694 65 688 71 162 80 028 85 715 9%

5 2004000 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 28 336 38 787 51 331 68 486 78 845 9%

6 32006000 Nemocnice České Budějovice, a.s. 42 718 42 740 49 606 57 551 74 569 8%

7 91009000 Fakultní nemocnice Ostrava 61 709 63 103 64 920 68 025 68 627 8%
8 72001000 Fakultní nemocnice U sv. Anny, Brno 42 127 46 830 53 809 58 920 68 198 8%

9 5002000 Fakultní nemocnice v Motole 17 399 26 573 35 656 45 276 60 984 7%

10 8006000 Nemocnice Na Bulovce 32 688 33 585 37 733 41 812 51 247 6%

11 44101000 Fakultní nemocnice Plzeň 30 266 30 985 33 590 42 940 48 524 5%

12 76001000 Nemocnice Jihlava, p.o. 26 835 29 538 29 577 31 471 33 429 4%

13 72100000 Fakultní nemocnice Brno 13 512 15 630 16 126 18 294 20 446 2%

14 82001000 Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Zlín 7 634 7 639 8 067 10 321 12 195 1%

15 65001000 Nemocnice Pardubického kraje, a. s. 0 0 0 0 3 816 0%

16 6051000 Ústřední vojenská nemocnice Praha 0 0 0 0 866 0%
17 1490000 Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

18 42008000 Karlovarská krajská nemocnice, a.s.

19 48008000 NEMOS Sokolov

20 93201000 Nemocnice Šumperk, a.s.

21 90001000 Slezská nemocnice v Opavě 01.01.20

22 52110000 KZ, a. s. - Nemocnice Chomutov, o. z. 01.02.20

23 10738000 MUDr. Darina Zelenková 01.04.20

531 573 588 097 670 590 778 647 903 853 100%

11% 14% 16% 16%

CELKEM ODTD

MEZIROČNÍ NÁRŮST V ODTD

http://www.dermanet.cz/cs/kozni-ordinace/centra-lecby-lupenky/
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Ačkoli se neustále rozšiřuje spektrum terapeutických možností, kvalita péče a její komplexnost je velmi 

různorodá, a to zejména z následujících důvodů: 

(A) Dostupnost a kvalita péče. Vhledem k velmi nízkým platbám od zdravotních pojišťoven a 

regulačním omezením za preskripci, představují pacienti s psoriázou a AD pro poskytovatele 

významnou finanční zátěž.  Průměrná roční úhrada na pacienta (tzv. PURO) je v odbornosti 

404 a/nebo 405 nízká a pohybuje se mezi 502 Kč (medián) a 907 Kč (průměr). Předběžná 

měsíční úhrada od všech zdravotních pojišťoven pak je 109.778 Kč (medián) resp. 139.905 Kč 

(průměr) Tabulka 1. Důsledkem pak je, že ambulantní dermatologové omezují rozsah péče 

hrazené z veřejného zdravotního pojištění a z větší či menší části se věnují korektivní 

dermatologii s přímou platbou od pacientů. Každý chronický pacient, který přijde na kontrolu 

více než jednou ročně a který je navíc léčen, indukuje potenciální problém, že náklady za 

poskytnuté zdravotní služby nedostane lékař uhrazeny. V důsledku toho se rovněž pomalu 

zavádí do praxe nové léčby, což se v případě ambulantních dermatologů týká hlavně 

systémové léčby. 

(B) Dostupnost cílené léčby. V letošním roce došlo konečně k nárůstu počtu center ovšem až na 

dvě, jsou všechna centra v nemocnicích a ta se zaměřují převážně na podávání biologické 

léčby, která je z 50 % koncentrována do pěti pracovišť Tabulka 2. Na těchto pracovištích 

nastává problém s kapacitou pojmout všechny pacienty tzv. z terénu, kteří jsou kandidáty na 

biologickou léčbu. Když k tomu připočteme rozpočtové limity v jednotlivých centrech, 

výsledkem je výrazně omezená dostupnost cílené léčby.  

(C) Absence guidelines a fokusu na kvalitu. Ani pro psoriázu ani pro AD neexistují aktualizované a 

v praxi dodržované doporučené postupy zohledňující nejnovější poznatky, v důsledku čehož 

probíhá management péče ve většině případů dle zaběhnutých zvyklostí.  

V konečném důsledku to pro pacienty znamená, že pokud mají štěstí, najdou lékaře, který používá 

moderní léčebné postupy, nebude hledět na to, že možná část péče uhradí „z vlastní kapsy“ a když bude 

třeba, „protlačí“ pacienta do specializovaného centra. V opačném případě se musí smířit se sníženou 

kvalitou života.  

Ve snaze situaci řešit, připravil výbor Sdružení ambulantních dermatovenerologů v ČR z.s. (SAD) ve 

spolupráci se společností OAKS Consulting s.r.o. projekty Q-LUPÉNKA a Q-EKZÉM, z jejichž úspěšné 

implementace budou mít benefit pacienti, ambulantní dermatovenerologové i zdravotní pojišťovny. 

Oba projekty byly představeny zdravotním pojišťovnám s žádostí o začlenění do projektů kvality 

podporovaných pojišťovnami.  

Zapojení do projektu bude dobrovolné s tím, že primární záměr je spustit tento projekt v praxích 

ambulantních dermatovenerologů (497 IČZ Tabulka 1) i v centrech se zvláštní smlouvou (23 IČZ Tabulka 

2). Po zavedení (pilotáži) bude umožněn vstup případně pro jiné odbornosti (např. pediatrie u AD) 
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Projekty kvality Q-LUPÉNKA a Q-EKZÉM budou realizovány ve dvou fázích: 

Obrázek 1 Fáze projektů Q-LUPÉNKA a Q-EKZÉM 

Ve FÁZI 1 bude provedena retrospektivní analýza dat z reálné klinické praxe (data od poskytovatelů, 

data zdravotních pojišťoven a data z NZIS ve spolupráci s ÚZIS), na jejichž podkladě bude popsán 

současný stav rozsahu a struktury péče o pacienty s psoriázou a AD, pohybu pacienta v systému, 

nákladovost a prostoru pro zlepšení kvality péče s cílem zvýšení počtu pacientů, kteří dosáhnou 

zlepšení stavu, které bude u psoriázy měřeno PASI a u AD pomocí SCORAD. 

FÁZE 2 bude probíhat v šesti krocích: 

1. KROK spuštění databáze pro ukládání dat a web rozhraní pro jejich zadávání  

2. KROK příprava aktualizovaných doporučených postupů pro psoriázu a AD 

3. KROK proběhne pilotní fáze pro nastavení prospektivního sledování rozsahu a výstupů péče 

o pacienty tak, aby bylo možné průběžně vyhodnocovat sledované parametry a 

úspěšnost zaváděných změn. Projekty jsou koncipovány tak, aby lékaře minimálně 

zatěžovaly přepisováním dat, která již o pacientovi v elektronické podobě existují. 

Tento přístup zásadně sníží administrativní zátěž pro lékaře a zvýší validitu výstupů. 

4. KROK poskytovatelé budou ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami osloveni pro zapojení 

do projektů Q-LUPÉNKA a Q-EKZÉM 

5. KROK spuštění projektů do plného provozu pro ambulantní specialisty odbornosti 404 

a/nebo 405 

6. KROK uvolnění projektů i pro ostatní odbornosti, nejdříve však po 12 měsících od spuštění 

pátého kroku 

  

Zjištění status quo v diagnostice, 
managementu léčby, úspěšnosti 

léčby psoriázy a atopické 
dermatitidy a dostupnosti péče 

Vytvoření a implementace 
klinických doporučených postupů v 
rámci projektu kvality Q-LUPÉNKA a 

Q-EKZÉM  
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SAD bonifikační program kvality Q-LUPÉNKA 

Cílem programu je: Zajištění komplexní hrazené péče pro pacienty s lupénkou dle doporučených 

postupů a poznatků vědy, která bude pro zdravotní systém predikovatelná z pohledu přínosů, 

nákladů a dlouhodobé finanční udržitelnosti. 

Po spuštění projektu Q-LUPÉNKA budou poskytovatelé v odbornosti 404 a/nebo 405 u pacientů 

s lupénkou (MKN diagnóza L40) postupovat dle aktuálních guidelines, včetně hodnocení PASI u 

každého pacienta, a zaznamenávat požadovaná data pro průběžné vyhodnocování úspěšnosti 

programu. Za to získají od zdravotních pojišťoven zapojených do projektu finanční bonifikaci, 

případně další benefity.  

SAD bonifikační program kvality Q-EKZÉM 

Cílem programu je: Zajištění komplexní hrazené péče pro pacienty s ekzémem dle doporučených 

postupů a poznatků vědy, která bude pro zdravotní systém predikovatelná z pohledu přínosů, 

nákladů a dlouhodobé finanční udržitelnosti. 

Po spuštění projektu Q-EKZÉM budou poskytovatelé v odbornosti 404 a/nebo 405 u pacientů 

s ekzémem (MKN diagnóza L20) postupovat dle aktuálních guidelines, včetně hodnocení SCORAD u 

každého pacienta, a zaznamenávat požadovaná data pro průběžné vyhodnocování úspěšnosti 

programu. Za to získají od zdravotních pojišťoven zapojených do projektu finanční bonifikaci, 

případně další benefity.  

Oba programy SAD se zcela zásadně liší od všech ostatních dosavadních programů i registrů v tom, že 

lékaři zapojení do projektů SAD nikam nepřepisují žádné informace, které již existují v elektronické 

podobě. Jedinou manuální činností, nad rámec běžných činností, bude hodnocení PASI resp. SCORAD, 

nicméně i to je částečně automatizované díky aplikaci, která byla za tím účelem speciálně vytvořena. 

Lékaři se tak mohou soustředit na péči o pacienta a netráví čas zbytečnou administrativou. 

Sebevědomě proto naše programy nazýváme „e-health projekty“, které jsou svého druhu prvními 

v ČR.  

  



 

 

 7/11 
 

Q-LUPÉNKA 
Q-EKZÉM 

Rozsah činností lékaře, který se do SAD programů kvality zapojí, je uveden na následujícím obrázku 

(Obrázek 2). 

 

Obrázek 2 Činnosti ambulantního dermatovenerologa v rámci SAD programů kvality 

Konečná podoba bonifikačního mixu je předmětem jednání se zdravotními pojišťovnami s tím, že jako 

podklad slouží následující návrh SAD (Obrázek 3) 

 

Obrázek 3 SAD návrh bonifikačního mixu pro lékaře zapojené do programů kvality (záměr) 

Pokud máte zájem se do SAD programů kvality zapojit, neváhejte nás 
kontaktovat info@sadcr.com 

Naší vizí je, aby projekty Q-LUPÉNKA a Q-EKZÉM fungovaly jako dlouhodobé programy, které 

významně přispějí k zajištění kvalitní a dostupné péče pro pacienty s psoriázou a AD a dlouhodobé 

udržitelnosti financování. Hlavní cíle těchto projektů jsou: 

 Zjištění status quo v diagnostice a léčbě psoriázy a AD (RWE analýza) 

o Epidemiologická analýza 

o Informace o léčbě (modalita, délka léčby, compliance, kdo léčí) 

o Pohyb pacienta systémem 

 Implementace doporučených postupů 

 Navýšení úhrad ambulantních dermatovenerologů díky bonifikacím za kvalitu 

 Vlastní programy kvality pro ambulantní dermatovenerology, což přispěje ke zvýšení atraktivity 

oboru a dostupnosti péče 

Přínosy projektů kvality v dermatologii, Q-LUPÉNKA a Q-EKZÉM, jsou graficky znázorněny na Obrázek 

4, přičemž těmi hlavními pro 4 klíčové subjekty jsou: 

Stručně seznámí pacienta s projektem,  
zajistí podpis inf. souhlasu

Zařadí pacienta do programu 
prostřednictvím vykázání signálního kódu

V projektu Q-LUPÉNKA vyplní PASI
V projektu Q-EKZÉM vyplní  SCORAD

Léčí podle DP a vykazuje péči dle zvyklostí

1x za měsíc odešle automaticky extrakt 
k-dávek k zpracování

Bonifikace za každého pacienta zařazeného 
do sledování (500 – 1000 Kč)

Výkonová forma úhrady

Vyvinění z regulací

Významná bonifikace korunové hodnoty 
bodu (např. 1,29 Kč stejně, jako 001)

Zdravotní 
pojišťovna
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 Pro DERMATOVENEROLOGY – navýšení úhrad v návaznosti na rozsah a kvalitu poskytované 

péče 

 Pro ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY – zajištění dostupnosti zdravotní péče; informace o rozsahu, 

struktuře, nákladovosti a kvalitě péče; informace o potenciálu pro vstup nových intervencí a 

hodnocení úspěšnosti a efektivity jejich zavádění do reálné klinické praxe 

 Pro PACIENTY – zajištění dostupnosti zdravotní péče; garance standardu kvality 

 Pro OSTATNÍ SUBJEKTY NA POLI ZDRAVOTNICTVÍ – data o struktuře, rozsahu, nákladovosti 

péče a o pohybu pacientů v systému, ve formě publikací 

  

Obrázek 4 Přínosy projektů Q-LUPÉNKA a Q-EKZÉM  
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2. DATOVÁ STRUKTURA SBĚRU DAT  

Do projektu Q-LUPÉNKA budou zařazeni pacienti s diagnózou L20 – L20.9 dle MKN-10. Do projektu Q-

EKZÉM budou zařazeni pacienti s diagnózou L40 – L40.9 

 

Tabulka 3 MKN-10 

V rámci sledování budou zaznamenávány a vyhodnocovány údaje celkem ve čtyřech kategoriích. 

Symbol � znamená automatické získávání dat, symbol ✏  označuje manuální zadávání dat. 

 

Tabulka 4 struktura dat 

MKN-10 Název diagnózy

L20 Atopická dermatitida

L20.0 Besnierovo prurigo

L20.8 Jiná atopická dermatitida

L20.9 Atopická dermatitida NS

L40 Lupénka (psoriáza)

L40.0 Běžná lupénka [psoriasis vulgaris]

L40.1 Psoriáza generalizovaná pustulární

L40.2 Acrodermatitis continua

L40.3 Pustulosis palmaris et plantaris

L40.4 Psoriasis guttata

L40.5 Psoriáza artropatická (M07.0-M07.3*, M09.0*)

L40.8 Jiná psoriáza

L40.9 Psoriáza NS

VSTUP KONTROLA

1.1 věk �

1.2 pohlaví �

1.3 základní diagnóza L20-L20.9/ L40 - L40.X �

1.4 komorbidity ✏ �

VSTUP KONTROLA

2.1 PASI (lupénka) ✏ � ✏ �

2.2 SCORAD (ekzém) ✏ � ✏ �

VSTUP KONTROLA

3.1 Vykazované výkony � �

3.2 Vyžádaná péče � �

3.3 Farmakoterapie � �

1. Anamnéza

2. Tíže onemocnění a kvalita života

3. Rozsah péče
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