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Kategorizace zdravotnické 
techniky



Členové PS kategorizace ZT od roku 2016

➢ÚZIS ČR (organizační a systémové vedení)

➢Zástupci odborných společností / Zástupci vybraných poskytovatelů

➢Zdravotní pojišťovny (VZP ČR, SZP)

Hosté:

➢SÚKL

➢MZ ČR



Kategorizace vychází z původního členění POSYP

Metodika (publikována verze 3.0 pro rok 2020, aktuálně ve vývoji verze 3.3 
ze září 2020)

založeno na standardu EN ISO 15225:2016

Zahrnuje aktuálně plné spektrum zdravotnických přístrojů!

Klíčovými oddíly jsou:

• Diagnostické přístroje (D) 

• Terapeutické přístroje (T)

• Laboratorní přístroje (L)
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Harmonogram aktualizace KZT



Oddíl D Diagnostické

Kategorie D.1. Zobrazovací přístroje

Klinická skupina D.1.1. Rentgenové přístroje

Podskupina úrovně 1 D.1.1.1. Rentgenové přístroje skiagrafické

Podskupina úrovně 2 D.1.1.1.1. Rentgenové přístroje skiagrafické mobilní

Hladina 1 D.1.1.1.1.H1. Rentgenové přístroje skiagrafické mobilní - 1

Hladina 2 D.1.1.1.1.H2. Rentgenové přístroje skiagrafické mobilní - 2

Hladina 3 D.1.1.1.1.H3. Rentgenové přístroje skiagrafické mobilní - 3

Příklad hierarchického členění úrovní KZT:



Struktura datového modelu technické části obsahuje následující atributy:
ID jedinečný numerický identifikátor položky kategorizačního stromu

Pořadí numerická hodnota definující pořadí položky kategorizace ZT v kategorizačním stromě

Úroveň hierarchie Numerické označení charakterizující uspořádání nadřazenosti a podřízenosti položek kategorizačního stromu (0 - nejvyšší

úroveň, tzn. nejobecnější část příslušného celku ZT)

Kolektivní termíny termíny používané k agregaci položek kategorizace ZT, které vykazují společný rys; kolektivním termínem může být např. název

konkrétní technologie (RTG systém), vlastnosti technologie (digitální) apod.

Kód alfanumerická sekvence, která identifikuje konkrétní položku ZT a zároveň nese informaci o zařazení ve struktuře

kategorizačního stromu

Název položky jednoznačný název položky kategorizačního stromu

Synonyma ekvivalentní termíny vztažené k preferovanému termínu

Technické parametry/příznaky klíčové příznaky či jejich soubor charakteristický pro daný celek ZT

Hladina Přiřazená hladina reprezentuje splnění požadovaného minima pro zajištění kvality a minimální bezpečnosti pro pacienta, ale i

zdravotnický personál při poskytování zdravotních služeb.

Uspořádání hladin je vzestupné, přičemž H1 reprezentuje celek ZT v základní technické výbavě.

Zařazovací kritéria vymezení rozsahu hodnot technických parametrů/příznaků (viz Zdroje dat) pro konkrétní hladinu

Časová informace o změně položky

• datum vložení nového řádku

• datum ukončení platnosti řádku

• datum změny obsahu technické části kategorizace

položky kategorizace ZT musí být doplněny informací o datu aktualizace z důvodu mapování při následných změnách;

sledována je informace o datu vložení nové položky, datu ukončení platnosti položky a datu změny obsahu položky



Kategorizace zdravotnických 
materiálů (KZM)

Se zaměřením na zvlášť účtovaný zdravotnický materiál (ZUM)



Členové PS kategorizace ZM od roku 2016

➢ÚZIS ČR (organizační a systémové vedení)

➢Zástupci nemocnic

➢Zdravotní pojišťovny (VZP ČR, SZP)

➢SÚKL

➢MZ ČR

➢Odborné společnosti – k jednotlivým tématům 
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Kategorizace zdravotnického materiálu - stav realizace

• Celkem 24 základních skupin ZUM

• Již zkategorizované : 

➢ZP pro srdeční stimulaci (kardiostimulátory, defibrilátory, elektrody)

➢ZP pro mimotělní oběh a podpůrné systémy

➢Kloubní náhrady (kyčelní kloub, kolenní kloub, hlezenní kloub, v 
připomínkovém řízení kloub ramenní)

➢Rozpracované Stenty a stentgrafty, 



ZP pro srdeční stimulaci
• kardiostimulátory, defibrilátory, elektrody

➢2.2.2017 vyvěšeno na webové stránky ÚZIS (jako první)

➢Kód skupiny 53

➢Celkem 6 podkategorií a 62 řádků



ZP pro mimotělní oběh a podpůrné systémy

• Peroperační mimotělní oběh, podpora oběhu, podpora plic

➢4.11.2019 vyvěšeno na webové stránky ÚZIS

➢Kód skupiny 37

➢Celkem 9 podkategorií a 109 řádků

➢22. 07. 2020 proběhla aktualizace na základě připomínek od 
dodavatelů (celkem 18 připomínek)



Kategorizace zdravotnického
materiálu, příklad:

Mimotělní oběh



Kategorizace
zdravotnického materiálu, 
příklad:

Mimotělní oběh



Implantáty do kostní tkáně - kloubní náhrady
➢Obsahuje rozdělení kyčelního kloubu, kolenního kloubu a hlezenního kloubu, další klouby jsou v 

přípravné fázi

➢Kód skupiny 20

➢Výchozí podoba kategorizace 26.03.2020 (proběhlo 8 změn na základě připomínek)

➢Poslední aktualizace 11.09.2020
Podkategorie Kyčelní kloub (01) Kolenní kloub (02) Hlezenní kloub (03)

Podkategorie 1 Členění dle anatomické oblasti Členění dle anatomické oblasti Členění dle anatomické oblasti

Podkategorie 2 Členění dle typu komponenty Členění dle rozsahu náhrady (typu konstrukce) Členění dle typu komponenty

Podkategorie 3 Členění dle způsobu upevnění do kosti Členění dle typu komponenty Členění dle způsobu upevnění do kosti 

Podkategorie 4 Členění dle způsobu konstrukce Členění dle způsobu upevnění do kosti Členění dle způsobu konstrukce

Podkategorie 5 Členění dle velikosti náhrady Členění dle způsobu konstrukce Členění dle použitého materiálu

Podkategorie 6 Členění dle použitého materiálu Členění dle vyměňěné oblasti kloubu Členění dle typu vnější povrchové úpravy kloubu

Podkategorie 7 Členění dle typu vnější povrchové úpravy kloubu Členění dle použitého materiálu Členění dle způsobu fixace

Podkategorie 8 Členění dle typu vnější povrchové úpravy kloubu Členění dle typu povrchové úpravy

Podkategorie 9 Čelnění podle stabilizace

Podkategorie 10 Členění dle typu povrchové úpravy

Počet řádků 189 192 86



Příklad zařazení jednotlivých komponent
Podkategorie Kolenní kloub (02)

Podkategorie 1 Anatomická oblast 02 Kolenní kloub 02 Kolenní kloub

Podkategorie 2 Rozsah náhrady (typu konstrukce) 01 Totální endoprotéza 02 Hemiartroplastika

Podkategorie 3 Typ komponenty 01 Femorální komponenta 02 Tibiální komponenta

Podkategorie 4 Způsobu upevnění do kosti 01 Cementovaná 02 Necementovaná

Podkategorie 5 Způsobu konstrukce 02 Kotvící část

Podkategorie 6 Vyměňěná oblast kloubu

Podkategorie 7 Použitý materiál 01 Kov 01 Kov

Podkategorie 8 Typ vnější povrchové úpravy kloubu 02 Trabekulární povrch

Podkategorie 9 Stabilizace 01 Bez stabilizace (CR) 04 Pro fixní vložku

Podkategorie 10 Typ povrchové úpravy 01 Bez povrchové úpravy 02 Antialergická úprava

Celý název

Femorální komponenta totální náhrady kolenního 

kloubu - cementovaná, kovová, bez stabilizace 

(CR), bez povrchové úpravy

Tibiální komponenta hemiatroplastiky kolenního kloubu - 

necementovaná, kotvící část, trabekulární povrch, pro 

fixní vložku, antialergická úprava

Pracovní kód 20.02.01.01.01...01..01.01 20.02.02.02.02.02..01.02.04.02

Identifikátor 20.187 20.348

Příklad 1 Příklad 2



KZM - Předpokládaný další postup

➢Dokončit všechny anatomické oblasti kloubních náhrad
• rameno je již ve fázi připomínek

• zbývá loketní kloub, zápěstní kloub a drobné klouby ruky

➢ Rozpracovaná je skupina Stenty a stentgrafty

➢ V připravované fázi ZP pro gastroenterologii a pneumologii

➢ Další skupiny dle požadavků MZ ČR či ZP



Vazba KZT/KZM na CND



Vazba KZT/KZM na CND



Závěry

➢ÚZIS ČR vyvíjí kategorizační systém zdravotnické techniky (již celé 
spektrum), postupně doplňováno a rozšiřovány sledované parametry

➢ÚZIS ČR vyvíjí kategorizační systém zdravotnických materiálů
(postupně zpracovávané domény)

➢Tyto kategorizace jsou podrobnější než dosavadní mezinádordní
standardy a odpovídají a je možné uzpůsobovat národním potřebám

➢Tyto kategorizace lze mapovat na mezinárodní standardy


