Společný bonifikační program kvality péče
Q-EKZÉM
Sdružení ambulantních dermatovenerologů v ČR, z.s. a
ČPZP realizovaný ve spolupráci s OAKS Consulting s.r.o.
1. Cíl projektu Q-EKZÉM
Cílem programu je: Zajištění komplexní hrazené péče o pacienty s ekzémem dle doporučených
postupů a poznatků vědy, která bude pro zdravotní systém predikovatelná z pohledu přínosů,
nákladů a dlouhodobé finanční udržitelnosti a v dlouhodobém horizontu přinese signifikantní
zvýšení počtu pacientů, u kterých bude dosaženo požadovaného efektu léčby (kompenzace
onemocnění).

2. Popis projektu Q-EKZÉM
Po spuštění projektu Q-EKZÉM budou poskytovatelé v odbornosti 404 a/nebo 405 u pacientů
s ekzémem (MKN diagnóza L20) postupovat dle aktuálních guidelines a budou průběžně zaznamenávat
požadovaná data (PŘÍLOHA 1) pro vyhodnocování úspěšnosti programu do web databázové aplikace a
za to získají od ČPZP finanční bonifikaci.
Kromě standardních intervencí budou poskytovatelé zapojení do projektu u každé návštěvy provádět
hodnocení SCORAD, jehož skóre bude automaticky vypočteno po vložení vstupních dat do kalkulačky,
která bude součástí web databázové aplikace. Pro ilustraci výpočtu SCORAD uvádíme následující odkaz
(https://dermnetnz.org/topics/scorad/).
Na (Obrázek 1) je celý proces projektu Q-EKZÉM znázorněn graficky:
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•Přihlášení poskytovatele do projektu Q-EKZÉM podpisem dodatku/smlouvy (dle ZP)
•Podepsání souhlasu poskytovatele s předáváním extraktu k-dávek, zaznamenáváním SCORAD
do web aplikace, zpracováním dat o preskripci a zpracováním těchto dat pro účely hodnocení
efektivity projektu Q-EKZÉM
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•Představení projektu Q-EKZÉM každému pacientovi s diagnózou L20
•Podpis informovaného souhlasu pacienta se zpracováním pseudonymizovaných dat v souvislosi
s L20 od všech poskytovatelů a ZP a dále souhlasu s dispenzarizací u daného poskytovatele
•Vykázání signálního kódu ČPZP u dispenzarizovaného pacienta s podepsaným inf. souhlasem
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4
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•Vyplnění SCORAD na vstupu do web aplikace

•Vyplnění SCORAD při každé návštěvě do web aplikace
•Vykázání všech provedených výkonů v souvislosti s L20 při každé návštěvě
•Preskripce dle aktuálního stavu pacienta

•Odeslání extraktu k-dávek do web aplikace ke zpracování analýz

Obrázek 1 Schéma průběhu projektu Q-EKZÉM

3. Zpracování výstupů z projektu Q-EKZÉM
Za účelem dodržování etických pravidel a legislativy a dosažení náležité odborné úrovně publikovaných
výstupů, bude vytvořen ŘÍDÍCÍ VÝBOR, složený ze 5 volených zástupců SAD, OAKS, ČPZP a
poskytovatelů zapojených do projektu. Jeho úkolem bude mimo jiné projednávat a schvalovat návrhy
analýz a dalších výstupů a dohlížet nad průběhem projektu v souladu s jeho záměrem.
Na měsíční bázi bude OAKS Consulting s.r.o. zpracovávat analýzy v podobě standardních
„DASHBOARDS“, které budou za tím účelem společně vytvořeny. Dále budou zpracovávány ad-hoc
analýzy na vyžádání.

4. Finanční bonifikace poskytovatelů zapojených do projektu ze strany pojišťoven
Výše a principy uplatnění finanční bonifikace, poskytnuté ze strany ČPZP poskytovatelům zapojeným
do projektu:
1. Poskytovatel, zapojený do projektu, obdrží za každého dispenzarizovaného pacienta
zařazeného do projektu, u kterého bude alespoň 2 x ročně vykázán výkon klinického vyšetření
s hlavní diagnózou L20, fixní částku ve výši 500 Kč za rok, a to nad rámec úhrad za provedené
výkony. Tato částka bude pojišťovnou vyplacena v rámci ročního zúčtování.
2. Všem PZS bude v lednu 2021 zaslán standardní cenový dodatek pro AS. PZS, který podepíše
základní dodatek a požádá o účast v projektu Q-EKZÉM, obdrží samostatný další bonifikační
dodatek.
3. Po ukončení období zhodnotí ČPZP změnu v nákladech na léčbu, preskripci a indukci a provede
individuální vyúčtování s tím, že výše uvedené bonifikace nebudou zahrnuty do výpočtu
maximální úhrady.
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5. Výstupy z projektu Q-EKZÉM
V rámci projektu Q-EKZÉM dojde k:
•

Zavedení standardu komplexní péče o pacienty s diagnózou L20

•

Zavedení standardu kontinuálního hodnocení úspěšnosti a nákladovosti péče o pacienty
s diagnózou L20

PŘÍLOHA 1: datová struktura
Lékaři zapojení do projektu Q-EKZÉM budou zaznamenávat data primárně do (1) vlastního
informačního software, z kterého se bude provádět na měsíční bázi extrakt požadovaných dat o
pacientech zařazených do projektu pro následné vyhodnocení. Kromě toho budou dále vyplňovat
některé informace, které dnes standardně nezaznamenávají, do (2) samostatné web aplikace. Datová
struktura je následující:
(1) Data vyplňovaná „DO“ a extrahovaná automaticky „Z“ vlastního informačního sofware
o IČZ poskytovatele
o Odbornost = 404; 405
o IČP poskytovatele
o Rodné číslo pacienta
o Datum narození pacienta
o Pohlaví
o Výkon klinického vyšetření = 44021 nebo 44022 nebo 44023; 45021 nebo 45022 nebo 45023
o Hlavní diagnóza = L20 (resp. L20.X)
o Datum provedení klinického vyšetření
o Preskripce léčivých přípravků používaných k léčbě L20
(2) Data vyplňovaná manuálně „DO“ samostatné web aplikace
o Datum provedení vyšetření SCORAD
o Vstupní hodnoty pro výpočet SCORAD (vlastní hodnota se vypočte automaticky)
o Zhodnocení stavu pacienta při každé návštěvě, kde bude jako hlavní diagnóza vykázána L20
(resp. L20.X)
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