MUDr. Ing. Miroslav Fupšo

OZT FN Brno

Ekonomie ve zdravotnictví a health technology assessment

Praha, 26.10.2017

FN Brno

Pracoviště

umístění

počet lůžek (2016)

- PMDN

Bohunice

1238

- PRM

Obilní trh

364

- PDM

Černopolní

280

OZT
Personální obsazení
1x vedoucí

1x referentka
3x metrolog (1x MD)
10x technici (2 PDM)

Počty přístrojů
cca 30.000 Zdravotních prostředků (ZP)
cca 4.600 měřidel

OZT
Roční rozpočet na naší činnost
(opravy, BTK, revize, ZDS, validace, kalibrace)

55.000.000,- Kč

Výsledek 2016
cca 68.580.000,- Kč (124,7 %)
Nárůst nákladů

– stáří ZP
- Zák. 268/2014 (platnost od 1.4.2015)

Zák. 268/2014
Definuje, co je zdravotnický prostředek
* Zdravotnickým prostředkem se rozumí nástroj, přístroj, zařízení,

programové vybavení včetně programového vybavení určeného jeho
výrobcem ke specifickému použití pro diagnostické nebo léčebné účely a
nezbytného ke správnému použití zdravotnického prostředku, materiál
nebo jiný předmět, určené výrobcem pro použití u člověka za účelem

* a) stanovení diagnózy, prevence, monitorování, léčby nebo mírnění
onemocnění,

* b) stanovení diagnózy, monitorování, léčby, mírnění nebo kompenzace
poranění nebo zdravotního postižení,

* c) vyšetřování, náhrady nebo modifikace anatomické struktury nebo
fyziologického procesu,
nebo

* d) kontroly početí, a které nedosahují své hlavní zamýšlené funkce v

lidském těle nebo na jeho povrchu farmakologickým, imunologickým nebo
metabolickým účinkem; jejich funkce však může být takovými účinky
podpořena.

Zák. 268/2014
Definuje, co je zdravotnický prostředek
* ZP je zejména
* a) aktivní implantabilní zdravotnický prostředek,
* b) diagnostický zdravotnický prostředek in vitro,
* c) individuálně zhotovený zdravotnický prostředek,
* d) výrobek určený k podání léčiva, s výjimkou výrobku uvedeného na trh
tak, že zdravotnický prostředek a léčivo tvoří jediný integrální výrobek
určený výlučně k jednorázovému použití v této kombinaci; takový
výrobek se považuje za léčivý přípravek,

* e) výrobek, který obsahuje jako svou integrální součást látku, která může
být při samostatném použití považována za léčivý přípravek, a to v
případě, že její působení představuje pouze doplňkový účinek k účinku
zdravotnického prostředku, a

* f) výrobek, který obsahuje jako svou integrální součást látku, která může
být při samostatném použití považována za složku léčivého přípravku
nebo léčivý přípravek pocházející z lidské krve nebo lidské plazmy její
působení představuje pouze doplňkový účinek k účinku zdravotnického
prostředku.

Zák. 268/2014
Zdravotnickým prostředkem není
* a) léčivý přípravek,
* b) lidská krev a výrobek z krve, lidská krevní plazma, krevní buňka
lidského původu a prostředek obsahující v době svého uvedení na
trh takový výrobek z krve, krevní plazmy nebo buňky, s výjimkou
výrobku podle § 2 odst. 2 písm. f),

* c) transplantát, tkáň nebo buňka lidského původu, výrobek z nich

odvozený a výrobek obsahující tkáň nebo buňku lidského původu, s
výjimkou výrobku podle § 2 odst. 2 písm. f),

* d) transplantát, tkáň nebo buňka zvířecího původu, s výjimkou
zdravotnického prostředku

* vyrobeného s využitím neživé zvířecí tkáně nebo neživého výrobku
ze zvířecí tkáně odvozeného,

* e) doplněk stravy,
* f) kosmetický prostředek a
* g) biocidní přípravek.

Zák. 268/2014
Třídění zdravotnických prostředků
Klasifikační třídy:
-I

- IIa
- IIb
- III
ale dle Zák. 268/2014 Sb. do ZP patří i IVD (dle direktivy 98/79)
- IVD

Zák. 268/2014
Hlava VIII – používání
§ 59 - Povinnosti poskytovatele zdravotních služeb při používání ZP
§ 61 – Instruktáž

§ 65 – Odborná údržba (BTK)
§ 66 – Opravy
§ 67 + 68 - Revize

Instruktáž k obsluze ZP dle § 61 Zák. 268/2014 Sb.
(1) Aktivní implantabilní zdravotnický prostředek, aktivní zdravotnický
prostředek rizikové třídy IIb nebo III a zdravotnický prostředek, u něhož
to stanovil výrobce, může obsluhovat pouze osoba, která
a) absolvovala instruktáž k příslušnému zdravotnickému prostředku
nebo k některému zdravotnickému prostředku totožného typu
provedenou v souladu s příslušným návodem k použití a
b) byla seznámena s riziky spojenými s používáním uvedeného
zdravotnického prostředku.
(2) Instruktáž může provádět pouze osoba, která na základě
odpovídajícího vzdělání, praktických zkušeností a poučení výrobcem
poskytuje dostatečnou záruku odborného provádění instruktáže o
správném používání daného zdravotnického prostředku.
(3) Poskytovatel zdravotních služeb je povinen vést a uchovávat
informace o všech provedených instruktážích. Tyto informace je povinen
uchovávat po dobu 1 roku ode dne vyřazení zdravotnického prostředku z
používání.

Zák. 268/2014
§ 65 – Odborná údržba (BTK)
§ 66 – Opravy
Nemalé náklady na uvedené činnosti, takže jsme rádi za tento
zákon, protože jinak by jistě byla snaha šetřit.
Na druhou stranu je někdy chování dodavatelů a servisních firem
nepřiměřené:

Příklad 1:
OZT

Prosím o rozepsání obsahu a cen servisního kitu 8243742 a zdůvodnění
zdražení ceny oproti minulým letům (v roce 2015 nás prohlídka stála
36.300 Kč vč. DPH, v roce 2016 už 38.732 Kč (PM KIT za 22.110 Kč) a nyní
dle vaší nabídky 53.240 Kč (stejný PM KIT za 32.300 Kč). Pomohlo by
zaslání katalogové ceny výrobce.
Firma
rozklad ceny na jednotlivé části soupravy Vám bohužel nemohu
poskytnout, takové informace nemám k dispozici. Důvodem navýšení
ceny, je zvýšení ceny od našeho smluvního poskytovatele servisu firmy
B. Požádala jsem B. o vyjádření.

OZT
Prosím o vysvětlení, proč musíme objednávat servis u Vaší firmy, když dle
sdělení výrobce/servisu veškerý záruční i pozáruční servis zajišťuje
výhradně firma B.
Firma
v kupní smlouvě je naše firma vázána poskytovat pozáruční servis na
přístroj MALDI Biotyper.

Příklad 1:
OZT

Takže, pokud dle KS („Prodávající se zavazuje na základě objednávky kupujícího
provádět za úhradu pozáruční servis na předmětu koupě v rozsahu a lhůtách dle
uzavřené servisní smlouvy“), nevystavíme objednávku na vaší firmu, ale přímo na B.,
bude vše v pořádku?
Firma
nebude to v pořádku, protože přístroj jsme Vám prodali my a kupní smlouvou jsme
Vám povinni poskytovat pozáruční servis. To je naše interní rozhodnutí, že nám pro
Biotyper poskytuje servis firma B.
OZT
dovoluji si pochybovat o platnosti Vašeho interního rozhodnutí o tom, že Vám
poskytuje servis fa B. O tom, kdo bude provádět servis rozhoduje výrobce, cestou
autorizace servisu/ servisního pracovníka.
Vy, jako dodavatel (prodejce) jste povinni zajistit záruční servis (přeobjednáním u
autorizovaného servisu nebo u výrobce). Pozáruční servis je věcí uživatele.
Jako registrovaný (na SÚKLu) servis výrobce je fa B. (ne vaše firma).
Nicméně nám tato korespondence zjevně dále nepomůže v případě předražené
preventivní prohlídky, bude bráno v potaz/ zohledněno v příštích výběrových řízeních.

Příklad 1:

Příklad 2:

Fototerapie pro DVO

Firma neprovede BTK, pokud v kabině vyměníme trubice a
použijeme trubice od alternativního dodavatele a tvrdí, že
jsou neznámého původu a parametrů.

Další příklady:

Zanikl výrobce nebo dodavatel, či mu skončila platnost
certifikátu
- Fotoštěrbinová lampa pro OK
- Ohřívače Breeze
- Terapeutická lampa

Dále i omezení pro dodavatele:

Firmy musí mít pověření distributora.

Nemohou jednoduše překoupit ZP a doplnit jimi svůj výrobek
do výběrového řízení.

Děkuji za pozornost

