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Úhradová novela platná od 1. 1. 2019
Změny v zařazování a preskripci
zdravotnických prostředků

„Novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,
která obsahuje nová pravidla úhradové regulace zdravotnických
prostředků předepisovaných lékaři na poukaz, je výsledkem
mnohaměsíční práce pracovní skupiny při ministerstvu
zdravotnictví. Na tvorbě novely se podílely zdravotní pojišťovny,
odborné společnos , profesní komory, pacientské organizace
i průmyslové asociace. Z pohledu dodavatelů zdravotnických
prostředků má úhradová novela lepší i slabší stránky. Určitě však
představuje kompromis, na kterém se dodavatelé podíleli, proto jej
c jako dohodu," prezident CzechMed, MUDr. Miroslav Palát, MBA.
Plné znění nového zákona zde: h p://bit.ly/2POYkeL
Časový harmonogram: Od 1. 1. 2019 je novela účinná, nicméně první změny u sériově vyráběných
zdravotnických prostředků nastanou až 1. 8. 2019, kdy přestanou být hrazeny zdravotnické prostředky
(většinou zastaralé pomůcky, které se již prak cky nepředepisují a nevydávají), kterým se ruší úhrada.
U některých ZP, kterým byla snížena úhrada pojišťovnou v roce 2018, bude úhrada vrácena na úroveň
k 31. 12. 2017, k tomuto datu je zaﬁxován číselník VZP zákonem.
Od 1. 10. 2019 začnou být hrazeny nově zaregistrované zdravotnické prostředky dosud nehrazené.
1. 12. 2019 dojde k „překlopení” nových výší a podmínek úhrady u stávajících již nyní hrazených
zdravotnických prostředků. Všechny ZP budou mít od 1. 12. 2019 nové SÚKL kódy, po přechodnou
dobu v číselníku sloupce se SÚKL kódy i VZP kódy.
Následná dílčí aktualizace číselníku bude probíhat každý měsíc.

Otázky a odpovědi
Kde získám informace o nové preskripci?
Nové úhradové limity a pravidla preskripce se promítnou do jednotného seznamu hrazených
zdravotnických prostředků, který bude zveřejňovat každý měsíc Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL).
Součás tohoto seznamu budou veškeré související informace, tedy, jaké jsou jednotlivé úhradové
skupiny, výše úhrad konkrétních pomůcek, množstevní, preskripční a indikační omezení atd. Dnes
hrazené položky budou prvních 11 měsíců v seznamu v nezměněné podobě (s výjimkou produktů, kde
nedojde k opětovnému ohlášení, a které vypadnou ze seznamu k 1. 8. 2019). Celé první polole budou
data ze seznamu SÚKL přebírat číselníky zdravotních pojišťoven (VZP i SZP) a tyto budou distribuovány
všem smluvním partnerům včetně předepisujících lékařů prak cky v současném datovém rozhraní.
Z pohledu předepisujících lékařů se v prvním polole roku 2019 nemění prak cky nic.
Co a kdy se změní?
Již od ledna 2019 dochází ke sjednocení obsahu stávajících číselníků. Seznam SÚKL bude jednotný,
a tudíž i obsah číselníků VZP a SZP bude iden cký. Přibližně v červnu dojde k rozšíření datového
rozhraní číselníků zdravotních pojišťoven, aby tyto přebíraly všechny informace obsažené v seznamu
SÚKL. Teprve tato změna bude mít dopad na předepisující so ware, který používají lékaři. V srpnu
2019 ze seznamu SÚKL i z číselníků zdravotních pojišťoven vypadnou zdravotnické prostředky, které se
již neprodávají nebo nebyly znovu ohlášeny. Od října 2019 vstoupila v platnost do úhrad nově hrazené
pomůcky. Od prosince 2019 se změnily výše a podmínky úhrady u starých, již v současné době hrazených, zdravotnických prostředků.

Úhradová novela z pohledu zdravotníků
Kde najdu nová pravidla a limity preskripce?
Nová pravidla a limity preskripce lze najít v zákoně č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,
jehož součás je i celý kategorizační strom (nová příloha č. 3 zákona). Od ledna 2019 jsou veškeré potřebné informace součás seznamu SÚKL, který bude publikován vždy 20. den v měsíci a pla t pak
bude od prvního dne následujícího měsíce. Pro účely samotné preskripce budou lékaři i nadále pracovat s číselníky zdravotních pojišťoven, které však budou nově vázány obsahem seznamu SÚKL.

Školení a konzultace
Pokud máte zájem o bližší informace k novele zákona 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,
obraťte se na asociaci CzechMed. Rádi Vám zprostředkujeme školení nebo konzultaci.

Bližší informace na: www.czechmed.cz

Kategorizační strom
Zdroj: zákon č. 48/1997 Sb. Oddíl A
*Modře označené kategorie výrobků zahrnuje výrobce, kteří jsou členy asociace CzechMed.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

ZP krycí
ZP pro inkon nentní pacienty
ZP pro pacienty se stomií
ZP ortopedickoprote cké a ortopedická obuv
ZP pro pacienty s diabetem a s jinými poruchami metabolismu
ZP pro kompresivní terapii
ZP pro pacienty s poruchou mobility
ZP pro pacienty s poruchou sluchu
ZP pro pacienty s poruchou zraku
ZP respirační, inhalační a pro aplikaci enterální výživy
ZP nekategorizované

Kategorie 01: ZP krycí
Metodika

Nově je úhrada stanovena na cm2 a bez omezení velikos kry . Finanční úhradový limit na produkt je
deﬁnován v rámci úhradové skupiny. Podle tohoto principu budou hrazeny jak produkty
tzv. vlhkého hojení, tak i výrobky pro klasické hojení ran.
Jednotlivá kry jsou rozdělena do několika produktových skupin, kdy každá kategorie má stanovenu
maximální úhradu. Pro usnadnění zařazení výrobku je v příloze 3, oddíl C novelizovaného zákona
uvedena stručná charakteris ka každé kategorie. Za správné zařazení jednotlivých produktů
do úhradových skupin budou zodpovědni výrobci.
V případě produktů, které jsou dnes zařazeny jako ZÚM a nově budou hrazeny rovněž na poukaz,
bude po určitou dobu tolerováno jejich dvojí zařazení. Týká se to především kry velkých velikos .
Preskripční omezení

Preskripce není omezena na žádné konkrétní odbornos . Předepsání ZP pro vlhké hojení ran je
podmíněno souhlasem revizního lékaře v případě léčby přesahující 6 měsíců. Předepisující lékař při
zahájení léčby uvede tzv. signální kód pro zahájení léčby, dále po dobu 6 měsíců může
předepisovat na poukaz. Po uplynu 6 měsíců od zahájení léčby je pro další preskripci nutné
schválení revizním lékařem.
Indikační limity
Nejsou stanoveny
Množstevní limity
Nejsou stanoveny

*V zákoně č. 48/1997 Sb. jsou úhradové limity uvedeny nově bez DPH (u většiny položek je sazba 15 %)
a jednotlivé úhradové skupiny obsahují popis parametrů, které musí produkt splnit pro získání úhrady
z veřejného zdravotního pojištění.

Kategorie 02: ZP pro inkon nentní pacienty
Metodika inkon nence
Dochází ke změně metodiky inkon nence, kdy je nově únik stanoven nikoli za 4 hodiny, ale za 24 hodin
a tato metodika je přímo součás kategorizačního stromu v zákoně č. 48/1997 Sb.

Novinky kategorie 02:
Úhradové limity

Inkon nence I. stupně – mimovolný únik moči nad 50 ml do 100 ml (včetně) v průběhu 24 hodin
Inkon nence II. stupně – mimovolný únik moči nad 100 ml do 200 ml (včetně) v průběhu 24 hodin
+ fekální inkon nence
Inkon nence III. stupně – mimovolný únik moči nad 200 ml v průběhu 24 hodin + smíšená inkon nence
Preskripční omezení

Inkon nence

Úhrada

Spoluúčast pacienta

Poznámka

1. stupeň

450 Kč/měsíc

15 % od prvního kusu

Možnost kombinace produktů. Kusový limit zůstává 150 ks/měsíc.

2. stupeň

900 Kč/měsíc

5 % od prvního kusu

Možnost kombinace produktů. Kusový limit zůstává 150 ks/měsíc.

3. stupeň

1 700 Kč/měsíc

Podložky

275 Kč/měsíc

de je plná úhrada
25 % od prvního kusu

Možnost kombinace produktů. Kusový limit zůstává 150 ks/měsíc.
Kusový limit zůstává 30 ks/měsíc.

Beze změny: GER, GYN, CHI, NEF, NEU, PED, PRL, URN
Kombinace výrobků
Dle potřeb jednotlivých pacientů bude možné nově u všech pojišťoven kombinovat jednotlivé výrobky
mezi sebou – vložky, kapsy, intravaginální tampony, vložné pleny, ﬁxační kalhotky a plenkové a natahovací
kalhotky. Na každý produkt je nutné vypsat samostatný poukaz. Kusový limit na měsíc zůstává.
Fixní spoluúčast pacientů je dána zákonem
Každý pacient pla ze zákona stejnou spoluúčast bez ohledu na značku výrobku. Pokud lékař sníží
preskripci, pla pacient ﬁxní % spoluúčas z hodnoty poukazu. Spoluúčast stanovená zákonem jde nad
rámec úhrady z veřejného zdravotního pojištění. Pacient má povinnost spoluúčast uhradit. Snížení ceny
u výdejce má automa cky za následek pokles úhrady a procento spoluúčas zůstává stejné.

*V zákoně č. 48/1997 Sb. jsou limity uvedeny nově bez DPH (současná sazba činí 15 % a připočítává se
automa cky). V seznamu SÚKL i číselnících VZP a SZP budou uvedeny konečné úhrady zdravotnických
prostředků včetně marže i DPH.

Kategorie 03: ZP pro pacienty se stomií
Obecně pla pro všechny stomické pomůcky a příslušenství
Na žádné pomůcky v kategorii 03 včetně příslušenství již nebude potřeba schválení revizním lékařem.
Úhradové limity na stomické sáčky a podložky
Množstevní limity na sáčky a podložky pro dospělé stomiky zůstávají stejné.
Možnost preskripce stomických sáčků pro dě i dospělému stomikovi (pokud to vyžaduje tělesná
kons tuce), nově v indikovaných případech je možný množstevní limit až dvojnásobný opro
standardním pomůckám pro dospělé.
Zvláštní kategorie sběrné močové sáčky pro urostomiky – 15 ks/měsíc.
Úhradové limity na stomické příslušenství
Nově množstevní limit na vkládací kroužky, max. 60 ks na měsíc, 1 kus k podložce, lze předepsat pouze
s podložkou.
Nově množstevní limit na vyrovnávací pásky, max. 120 ks na měsíc, 2 kusy k podložce, lze předepsat
pouze s podložkou.
Nově množstevní limit na adhezivní pasty, max. 1 ks na měsíc.
Nově vyšší ﬁnanční limit na odstraňovače stomické podložky na bázi silikonu – 500 Kč na měsíc.
Pomůcky bez doplatku
V některých úhradových kategoriích se snížil ﬁnanční limit na 1 kus výrobku na měsíc. Je plně v kompetenci výrobce, zda se novému úhradovému limitu přizpůsobí a jeho pomůcky tak budou i nadále bez
doplatku. Předpokládáme, že většinou se tak stane, a stomici se nemusí bát, že by jejich pomůcky byly
od prosince se spoluúčas pacienta.

*V zákoně č. 48/1997 Sb. jsou nově limity uvedeny bez DPH (u většiny položek je sazba 15 %) a jednotlivé
úhradové skupiny obsahují popis parametrů, které musí produkt splnit pro získání úhrady z veřejného
zdravotního pojištění.

Kategorie 04: ZP ortopedickoprote cké
a ortopedická obuv
Ortézy
U jednotlivých skupin ortéz dochází k určitým dílčím snížením výše úhrad , což ale nemá dopad na jejich
dostupnost pro pacienty.
Výjimkou je úplné vyřazení z úhrad základních, tex lních, kotníkových, kolenních a některých dalších
bandáží bez jakéhokoliv přídavného zpevňovacího prvku.
V oblas ortéz na kotník dochází k úpravě úhrad rigidních walkerů s nastavitelným rozsahem pohybu
s výrazným snížením spoluúčas pacienta.
Omezení pro preskripci specialistou je stanoveno individuálně pro každou úhradovou skupinu, nicméně
v zásadě kopíruje minimálně stav k 31. 12. 2018.
Množstevní limit zůstává nezměněn na 1 ks/rok.
Návleky pahýlové
Maximální úhrada za kus byla stanovena dle kategorizačního stromu uvedeného v příloze č. 3 zákona. Preskripční omezení bylo umožněno následujícím specialistům: CHI; ORP; ORT; REH; TRA. Množstevní limit je stanoven pro každou skupinu pahýlových návleků zvlášť.
Epitézy mamární
Výše maximálních úhrad u všech kategorií mamárních epitéz zůstala beze změn dle stavu před
31. 12. 2018.
Preskripční omezení opro stavu k 31. 12. 2018 bylo rozšířeno u pooperačních a trvalých epitéz o GYN,
u epitéz samolepicích nebo odlehčených ještě kromě GYN i o CHIR.
Dochází ke zlepšení dostupnos epitéz pro pacientky s nadměrnou velikos nebo s onemocněním
páteře.
Množstevní limit byl stanoven na 1 ks po operaci u epitéz pooperačních a u obou skupin epitéz trvalých
zůstává 1 ks/2 roky.

Novinky kategorie 04:
Úhradové limity
Terapeu cká obuv
U obuvi pooperační, dětské terapeu cké i pro diabe ky byla stanovena pevná maximální výše úhrady
pro jednotlivé úhradové skupiny.
Množstevní limit byl vytvořen individuálně pro každou kategorii zvlášť.
Preskripční omezení je rovněž pro každou kategorii popsáno samostatně.

Kategorie 05: ZP pro pacienty s diabetem
a s jinými poruchami metabolismu
Metodika
Dochází ke změnám v kategorizaci ZP, a to jak přidáním nových skupin, tak přesnější speciﬁkací již existujících. Inzulinové pumpy jsou rozděleny do několika skupin dle funkčnos . Nově je přidána skupina
„náplasťové inzulinové pumpy“. U většiny položek spotřebního materiálu se mění množstevní limity.
Zásobníky inzulinu jsou nově členěny a zároveň se jejich cena odvíjí od jejich objemu. Zásobníky jsou
nově plně hrazeny.
Selfmonitoring je rozdělen do skupin glukometry, FGM a CGM. Indikační omezení FGM a CGM jsou
provázány s množstevními limity na testovací proužky. Obecně pla , že v případě předepsání CGM nebo
FGM se množství hrazených proužků snižuje na minimum. Glukometry jsou členěny do skupin dle
přidaných funkcí. Hrazeny 1 ks/6 let. Množstevní limity na testovací proužky jsou stanoveny dle typu léčby. Dochází k výraznému poklesu jejich úhradového limitu.
Aplikátory inzulinu jsou členěny dle aplikace inzulinu. Změnily se množstevní a úhradové limity.
Jehly k aplikátorům jsou hrazeny pro všechny typy pacientů ve stejném množství (500 ks/rok). Dochází
k výraznému snížení úhradového limitu.
Preskripční omezení
Dle typů ZP - DIA, J4 (specializované pracoviště pro léčbu metabolických poruch), PRL.
Některé ZP podléhají schválení revizním lékařem.
Indikační omezení
Ano
Množstevní limity
Ano

Kategorie 06: ZP pro kompresivní terapii

Metodika
Nově jsou kompresivní elas cká obinadla rozdělena jen do dvou skupin, a to na krátkotažná (tažnost
40 - 100 %) nebo středně a dlouhotažná (tažnost 101 - 200 %). Byla zvýšena úhrada na kompresivní elas
cká obinadla (krátkotažná, střednětažná a dlouhotažná) a krátkotažná s vysokým tlakem pod bandáží.
Preskripční omezení
Ano, některé výrobkové kategorie podléhají schválení revizním lékařem.
Indikační omezení
Ano
Množstevní limity
Ano

