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Kategorizace zdravotnické techniky Kategorizace zdravotnického materiálu (ZÚM) 

Kategorizace zdravotnických prostředků

Klasifikace ostatních typů zdravotnických prostředků (ZP), typicky pak ZP předepisovaných 
na poukaz, nejsou do systému KZP zahrnuty



Pracovní skupina 
Kategorizace zdravotnických prostředků

KZM, KZT

…dále i zástupci vybraných odborných společností, zástupci výrobců a dodavatelů…
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Kategorizace zdravotnických prostředků (KZM, KZT)



Kategorizace zdravotnické techniky
Upgrade 2021



Webová platforma Kategorizace zdravotnické techniky
• Vzhledem k objemu položek samotné kategorizace, složitosti hierarchie a množství informací 

v KZT obsažených, byla forma publikace (jednorozměrná tabulka) nedostatečnou.



Webová platforma Kategorizace zdravotnické techniky
• KZT v podobě, jak ji prezentuje webový portál, je návrhem, který bude do konce roku 2021 

připraven k oponentuře a připomínkám široké veřejnosti



• Grafické zobrazení hierarchické strukturu 
veškerých skupin ZT (zobrazení stromové 
struktury skupin ZT, kterou známe z 
excelového souboru)

• Grafické zobrazení hierarchie 
kolektivních termínů, která 
umožňuje agregaci takových 
skupin zdravotnických přístrojů, 
které vykazují společné 
vlastnosti/znaky (např. z pohledu 
určeného účelu použití, invazivity
prostředku, odbornosti atd.)

















Kolektivní termín jako neomezený prostředek



Vyhledávání záznamů



Hlavní lišta portálu



Hlavní lišta portálu



Hlavní lišta portálu



Hlavní lišta portálu



Kategorizace zdravotnického materiálu 
(KZM)

Se zaměřením na zvlášť účtovaný zdravotnický materiál (ZÚM)



Kategorizace zdravotnického materiálu

➢ Celkem 24 základních skupin ZÚM pro KZM 

ZP hrazené na poukaz Skupiny ZP ZÚM 
(Kategorizace zdravotnického materiálu)

Kategorizace zdravotnické techniky



Implantáty do kostní tkáně – kloubní náhrady

➢ Obsahuje rozdělení kyčelního kloubu, kolenního kloubu, hlezenního 
kloubu, ramenního kloubu, loketního kloubu, zápěstního kloubu, 
drobných kloubů ruky a drobných kloubů nohy 

➢ Kód skupiny 20

➢ Poslední aktualizace k 6. 5. 2021 – finální úprava, zapracování připomínek 
odborné veřejnosti



Kategorizace zdravotnického materiálu
Další postup

➢ Výběr dalších/nových skupin ZP s ohledem na požadavek 
ministerstva a zdravotních pojišťoven

➢Nutná revize již zkategorizových skupin (př. stenty a stentgrafty)

➢Skupiny ZP v přípravné fázi: 

➢ ZP pro gastroenterologii

➢ ZP pro pneumologii



Veškeré výstupy projektu jsou v tuto chvíli dostupné 
na internetových stránkách ÚZIS ČR

Kategorizace zdravotnické techniky
https://www.uzis.cz/index.php?pg=registry-sber-dat--
klasifikace--kategorizace-zdravotnicke-techniky

Kategorizace zdravotnického materiálu (ZÚM)
https://www.uzis.cz/index.php?pg=registry-sber-dat--
klasifikace--kategorizace-zdravotnickeho-materialu

https://www.uzis.cz/index.php?pg=registry-sber-dat--klasifikace--kategorizace-zdravotnicke-techniky
https://www.uzis.cz/index.php?pg=registry-sber-dat--klasifikace--kategorizace-zdravotnickeho-materialu


https://kzt.uzis.cz/



Děkuji za pozornost!

Kristyna.Matuskova@uzis.cz

kzp@uzis.cz

mailto:Kristyna.Matuskova@uzis.cz
mailto:kzp@uzis.cz

