ČASOVÝ HARMONOGRAM ZMĚN

1. 10. 2019

Vydání Seznamu ZP SÚKL s nově zařazenými ZP
Úhrady a preskripce nových ZP podle nového
kategorizačního stromu.

1. 12. 2019

Vydání kompletního Seznamu ZP SÚKL
Úhrady a preskripce nových i přehlášených ZP podle
nového kategorizačního stromu.

31. 12. 2019

Omezení výdeje smluvních výdejců
Konečný termín pro úpravy smluvních vztahů
výdejců se zdravotními pojišťovnami.

§

ZDRAVOTNICKÉ
PROSTŘEDKY
2019

Beze změny

Konec úhrady zaniklých kategorií
Přestávají být hrazeny například hole nebo bílý program
a všechny nepřehlášené nebo nedostupné ZP.

Beze změny
s výjimkou úhrady
zaniklých kategorií

1. 8. 2019

Nová pravidla pro úhradovou
regulaci všech ZP

Zákon č. 282/2018 Sb. nabývá účinnosti
Nové úhrady individuálně zhotovovaných ZP.
Ostatní ZP beze změny.

Úplné znění zákona č. / Sb.,
kterým se mění zákon č. / Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění
a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.

Beze změny
u přehlášených ZP
+
začátek úhrady nově
zařazených ZP

1. 1. 2019

JAK SE NEZTRATIT
V NASTÁVAJÍCÍCH
ZMĚNÁCH

PRODEJ ■ ESHOP ■ PŮJČOVNA ■ SERVIS ■ PORADNA
V případě jakéhokoliv dotazu nebo upřesnění se obraťte na naši poradnu info@dmapraha.cz
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. ledna  nabývá účinnosti zákon č. / Sb., kterým se mění zákon
č. / Sb., o veřejném zdravotním pojištění, který stanovuje nová pravidla pro
úhradovou regulaci zdravotnických prostředků (ZP) předepisovaných na poukaz
a hrazených z veřejného zdravotního pojištění, jehož součástí je kategorizační
strom, ve kterém jsou stanoveny nové úhrady a preskripce ZP.
1. HARMONOGRAM ZMĚN
1. 1. 2019
Zákon č. / Sb. nabývá účinnosti.
S výjimkou individuálně zhotovovaných ZP se až do . . , resp. . . 
v preskripci ani úhradách stávajících ZP nic nemění!
1. 1. 2019
Omezení výdeje v prodejnách zdravotnických potřeb u tzv. smluvních výdejců.
Smluvní výdejci mohou na poukaz vydávat pouze zákonem omezený sortiment ZP!
1. 8. 2019
Konec úhrady kategorií, které nejsou uvedeny v novém kategorizačním stromu a všech
stávajících ZP, které nebyly do . .  přehlášeny na SÚKL.
Přestávají být hrazeny například hole a tzv. bílý program kromě nástavců na WC,
tj. sedačky do vany, židle do sprchového koutu a toaletní křesla!
1. 10. 2019
Začátek preskripce a úhrad nově zařazených ZP podle pravidel nového kategorizačního
stromu.
Stávající přehlášené ZP jsou předepisovány a hrazeny stále ještě beze změny podle
současného Číselníku VZP!
1. 12. 2019
Platnost kompletního Seznamu ZP SÚKL podle pravidel nového kategorizačního stromu
uvedeného v příloze zákona č. / Sb.
Nové i přehlášené ZP jsou předepisovány a hrazeny podle nově vydaného Seznamu
ZP SÚKL!
2. NOVÝ SEZNAM CEN A ÚHRAD ZP PŘEDEPISOVANÝCH NA POUKAZ (SÚKL)
. .  vydání Seznamu s nově zařazenými ZP
. .  vydání kompletního Seznamu všech ZP
Aktualizace Seznamu ZP bude probíhat každý měsíc a nové ZP bude možné
zařazovat kdykoliv.

3. NOVÉ PRESKRIPČNÍ KÓDY ZP

5. UPLATNĚNÍ POUKAZU NA ZP V HRANIČNÍCH TERMÍNECH

U individuálně zhotovovaných ZP platí již od . . .
U sériově vyráběných ZP platí až od . . .

Pro vydání ZP je rozhodující termín uplatnění poukazu u výdejce, nikoliv datum jeho
předepsání nebo schválení revizním lékařem.

Po celé přechodné období budou ZP předepisovány a vykazovány pomocí dosavadních
kódů zdravotních pojišťoven.

Bude-li například v červenci předepsán poukaz na sedačku do vany, může být
uplatněn nejpozději do . . . Od . .  končí úhrada bílého programu
a poukaz pak nelze přijmout.

4. ZMĚNY V PRESKRIPCI ZP PRO PACIENTY S PORUCHOU MOBILITY
. .  vyjde kompletní Seznam ZP SÚKL podle nového kategorizačního stromu obsahujícího
 úhradových skupin.
Ve skupině  ZP pro pacienty s poruchou mobility dojde nejen k úpravě úhrad, ale
také k následujícím zásadním změnám v preskripci.

Na poukazy uplatněné do konce listopadu se vztahují úhrady dle Číselníku VZP. Na
poukazech uplatněných po . .  bude nutné přepsat kód pojišťovny na nový kód
SÚKL uvedený v Seznamu ZP SÚKL s úhradou podle nového kategorizačního stromu.
6. CIRKULACE ZP (REPASE)
Mechanické i elektrické vozíky, lůžka a zvedáky budou i nadále podléhat režimu cirkulace.

. Konec úhrady holí a bílého programu kromě nástavců na WC (od . . ).
. Praktický lékař (PRL) může nově předepisovat chodítka (kromě vysokých a dětských),
základní mechanické vozíky, lůžka, vanové zvedáky a závěsy k pojízdným
zvedákům.
. Chodítka nemusí schvalovat revizní lékař.
. Rozšíření preskripčních možností pro internisty (INT), geriatry (GER), revmatology (REV)
a chirurgy (CHI).
. Zvýšení úhrady aktivních vozíků na   Kč.
. Zvýšení úhrady antidekubitního programu včetně plné úhrady matrací pro nejvyšší
riziko vzniku dekubitů.
. Úhrada nově vzniklé kategorie Antidekubitní pomůcky polohovací..
. Každá kategorie má přesně deﬁnovaný popis ZP a jeho indikační omezení.
PRAKTICKÝ LÉKAŘ BEZ SCHVÁLENÍ REVIZNÍM LÉKAŘEM
Berle (ks/ roky; PRL, REH, NEU, ORT, ORP, CHI, INT, GER, REV, TRA, DIA)
Chodítka (ks/ let; PRL, REH, NEU, ORT, ORP, CHI, GER, REV)
Nástavce na WC (ks/ roky; PRL, REH, NEU, ORT, GER, REV)
PRAKTICKÝ LÉKAŘ SE SCHVÁLENÍM REVIZNÍM LÉKAŘEM
Mechanické vozíky základní (RL, R; ks/ let; PRL, REH, NEU, ORT, INT, GER, DIA, PED)
Polohovací lůžka (RL, R; ks/ let; PRL, REH, NEU, ORT, INT, GER)
Závěsy ke zvedákům (RL;  ks/ roky; PRL, REH, NEU, ORT, INT, GER)
ODBORNÝ LÉKAŘ SE SCHVÁLENÍM REVIZNÍM LÉKAŘEM
Antidekubitní program (RL; ks/ roky; REH, NEU, ORT, INT, GER, CHI)
Antidekubitní polohovací pomůcky (RL; ks/ roky; REH, NEU, ORT, GER)
Polohovací lůžka (RL, R; ks/ let; PRL, REH, NEU, ORT, INT, GER)
Mechanické vozíky ostatní (RL, R; ks/ let; REH, NEU, ORT, INT, PED)
Elektrické vozíky (RL, R; ks/ let; REH, NEU, ORT, INT (pouze interiérové))
Pojízdné zvedáky (RL, R;  ks/ let; REH, NEU, ORT, INT, GER)

V případě mechanických a elektrických vozíků s doplatkem vyšším než   Kč,
zůstane nově tento ZP primárně ve vlastnictví pojištěnce bez cirkulace. Pojištěnec
bude mít možnost přenechat ZP pojišťovně k následné cirkulaci se zvýhodněnou
úhradou oprav během užitné doby ZP.
ÚHRADA OPRAV ZP VE VLASTNICTVÍ POJIŠŤOVNY
  u nových ZP
  u repasovaných ZP
ÚHRADA OPRAV ZP VE VLASTNICTVÍ POJIŠTĚNCE
  (max.   Kč/ let) u mechanického vozíku
  (max.   Kč/ let) u elektrického vozíku
7. SMLUVNÍ VÝDEJCI – OMEZENÍ VÝDEJE
Od . .  mohou prodejny zdravotnických potřeb se statutem smluvního výdejce vydávat
na poukaz pouze zákonem předepsané ZP.
■
■
■
■

ZP individuálně zhotovované
ZP ortopedicko protetické
ZP pro přístrojovou lymfodrenáž
ZP pro pacienty s poruchou mobility

■
■
■
■

ZP pro pacienty s poruchou sluchu
ZP pro pacienty s poruchou zraku
ZP respirační a inhalační
ZP pro aplikaci enterální výživy

Smluvní výdejci tak nemohou nadále vydávat na poukaz například ZP pro pacienty
s inkontinencí, stomií nebo diabetem a ZP pro kompresivní terapii. Tyto ZP mohou
vydávat pouze lékárny a výdejny ZP.
Na základě smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami může být stanoveno
přechodné období, nejdéle však do . . .

