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Lipertová Šárka

Od: Lipertová Šárka
Odesláno: středa 30. září 2020 11:17
Komu:
Předmět: RE: žádost o informace

Vážený pane inženýre, odpovědi na Vaši žádost o informace jsem barevně vepsala níže. Lipertová 
 
Mgr. Šárka Lipertová, Ph.D. 
vedoucí právního odboru 
Sokolská 581 
500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové 
tel. 495 832 174 

 
 
-------- Původní zpráva -------- 
Předmět: žádost o informace 
Datum: 2020-09-23 16:15 
Odesílatel: 
Adresát: fnhk@fnhk.cz 
 
Fakultní nemocnice Hradec Králové 
Sokolská 581 
500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové 
 
ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACE 
 
(podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, 
 
ve znění pozdějších předpisů) 
 
Žadatel: 
 
Adresa trvalého bydliště : 
 
tel:  
 
Žádám tímto o poskytnutí následující informace: 
 
Na základě společného stanoviska VZP ČR a MPCFS ČLSJEP ze dne 
2.12.2019 byly vydány doporučené podmínky použití léčivého 
přípravku s obsahem kombinace účinných látek Ivacaftor a 
Lumacaftor (Orkambi) a dále podmínky pro použití přípravku 
Ivacaftor a Tezacaftor (Symkevi) v kombinaci s  Ivacaftorem  v indikaci 
léčby cystické fibrózy a sít indikujících specializovaných 
center. 
 
Vaše FN byla do těchto indikujících center zahrnuta. 
 
Je tedy nanejvýš pravděpodobné, že i Vaše FN podávala v období 
leden až srpen 2020 žádost na VZP o mimořádnou úhradu léku 
Orkambi a Symkevi pro pacienty s CF . 
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K tomuto žádám aby mi byla poskytnuta následující informace: 
 
1) Kolik žádostí na léčivý přípravek Orkambi ATC kód R07AX30 
bylo podle § 16 zákona 48/1997 Sb. za období leden až srpen 2020 
podáno na VZP ČR Vaší Fakultní nemocnicí? 
V uvedeném období byly podány 4 žádosti. 

 
2)Kolik žádostí na léčivý přípravek Symkevi ATC kód R07AX31 v 
kombinaci s Ivacaftorem kód ATC R07AX02  bylo podle § 16 zákona 
48/1997 Sb. za období leden až srpen 2020 podáno na VZP ČR Vaší 
Fakultní nemocnicí? 
V uvedeném období nebyla podávána žádost na VZP. 

 
3) U kolika těchto žádostí překračovala u pacienta naměřená 
hodnota FEV1 v době podání žádosti 90%? 
Hodnota byla překročena u 4 žádostí. 

 
 
Adresa pro doručování je shodná s adresou trvalého bydliště. 
 
Zároveň informaci žádám poskytnout na výše uvedený email. 




