Změny v předepisování
zdravotnických prostředků
Platné od 1. 12. 2019

Jaké změny přináší novela zákona
o veřejném zdravotním pojištění?
1. 1. 2019 začala být účinná novela Zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním
pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, na základě kterého
došlo k několika zásadním změnám v úhradovém systému zdravotnických prostředků
(dále jen „ZP“) hrazených na poukaz.
Předně je součástí zákona nový kategorizační strom s informacemi o preskripčním
omezení, indikačním omezení, množstevním omezení, úhradových limitech
(uváděno bez DPH) atd. a to v Příloze č. 3, oddíl C.
Dle požadavků novely zákona proběhlo ve dnech 1. – 30. 6. 2019 povinné přeohlášení
všech již distribuovaných ZP na poukaz z pojišťoven na SÚKL.
Všem přeohlášeným ZP byly přiděleny nové kódy SÚKL, které budou platné
od 1. 12. 2019.
ZP, které nebyly přeohlášeny, byly automaticky z číselníku vyřazeny.

STOMIE
ÚHRADOVÉ SKUPINY 03
 Na žádné pomůcky v této kategorii již není potřeba schválení revizním lékařem
 Množstevní limit na sáčky a podložky pro dospělé se nezměnil
 Nově množstevní limit na:
- vkládací kroužky (60 ks/měsíc, 1 ks k podložce)
- vyrovnávací pásky (120 ks/měsíc, 2 ks k podložce)
- adhezivní pasty (1 ks/měsíc)

STOMICKÉ POMŮCKY – PODLOŽKY A SÁČKY – LIMITY
Produkty
Uzavřené sáčky
Výpustné sáčky
Urostomické sáčky

Jednodílný systém
Sáčky
max. 60 ks/měsíc
max. 30 ks/měsíc
max. 30 ks/měsíc

SBĚRNÉ SÁČKY:
Sběrné sáčky se širokou hadicí (Flow Collector)
– zvláštní úhradová skupina
Urinální sběrné sáčky (Urimed B´Bags)

Dvoudílný systém
Podložky
Sáčky
max. 10 ks/měsíc
max. 60 ks/měsíc
max. 15 ks/měsíc
max. 30 ks/měsíc
max. 15 ks/měsíc
max. 30 ks/měsíc

15 ks/měsíc
15 ks/měsíc

PŘÍSLUŠENSTVÍ – LIMITY (CENY JSOU UVÁDĚNY BEZ DPH)
Příslušenství
Zátky
- bez nároku na současné předepsání sáčků
Irigační soupravy – gravitační
Irigační soupravy – sáčky
Adhezivní pasty a gely
Stomické pásky – přídržné
Prostředky zahušťovací
Pohlcovače pachu
Ochranné krémy a filmy
Odstraňovače stomické podložky

Úhradová skupina
03.01.02.05
03.07.01.01
03.07.01.02
03.08.01.03
03.08.02.01
03.08.03.01
03.08.05.01
03.09.01.01
03.08.04.01

SYSTÉMY PRO DOČASNOU KONTINENCI STOMIE
– INOVATIVNÍ STOMICKÝ SYSTÉM Be 1®
Nárok preskripce Be 1®:
Kapsule Be 1®
Kolostomické sáčky Flexima® 3S
Ploché podložky Flexima® 3S
Preskripční omezení: GER, CHI, INT, ONK, PED, PRL

Limit
60 ks/měsíc
2 sady/rok
300 ks/rok
1 ks/měsíc
2 ks/rok
313,- Kč/měsíc
304,- Kč/měsíc
870,- Kč/měsíc
261,- Kč/měsíc

6957,- Kč/měsíc
Počet ks
30 ks
30 ks
10 ks

Actreen linka B. Braun
+420-777 363 343
Informační linka pro cévkující se pacienty
Provoz pacientské linky ve všední dny v čase 9–16 hod.

Stoma linka B. Braun
+420-777 363 343
Informační linka pro pacienty se stomií
Provoz pacientské linky ve všední dny v čase 9–16 hod.
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