Úhradová novela
Změny v preskripci zdravotnických prostředků
od 1.12.2019

Novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění obsahuje
nová pravidla úhradové regulace zdravotnických prostředků
předepisovaných lékaři na poukaz. To se týká také stomických pomůcek.
Časový plán:
Stávající podmínky a úhrady včetně VZP kódů platí beze změny až do 30.11.2019. Od 1.12. 2019 dojde k překlopení
nových výší a podmínek úhrady u stávajících výrobků, které jsou již nyní hrazené. Všechny ZP budou mít nové SÚKL kódy,
podle kterých budou od 1.12.2019 předepisovány.
Coloplast má nové kódy SÚKL uvedené u svých výrobků již nyní na webové stránce www.coloplast.cz. Po otevření variant
výrobků, které hledáte, si můžete najít podle kódu VZP také nový SÚKL kód. Nové ceníky, které také obsahují oba dva
kódy, obdržíte od našich obchodních zástupců v průběhu října a listopadu.
Celé znění zákona včetně nových pravidel a limitů preskripce najdete na:
www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-48/zneni-20190101 v části Přílohy, Oddíl C, tabulka č. 1
Co se změní v preskripci stomických pomůcek a příslušenství pro péči o stomie?
 tyto pomůcky jsou zařazeny v kategorii 03: ZP pro pacienty se stomií, ceny jsou uvedeny bez 15% DPH
 na žádné ze stomických pomůcek a příslušenství nebude potřeba schválení revizního lékaře
 v některých kategoriích se snížil finanční limit na 1 kus výrobku na měsíc.
 Pokud byly výrobky společnosti Coloplast v těchto dotčených kategoriích dražší, než dovoluje nový limit, byly
naše ceny od 1.12. upraveny tak, aby stomici nemuseli na pomůcky doplácet. Pomůcky společnosti Coloplast
budou tedy nadále plně hrazené.
Úhradové limity na sáčky a podložky:
 množstevní limity na sáčky a podložky pro dospělé stomiky zůstávají stejné jako doposud
 nově možnost předepsání dětských sáčků i dospělému stomikovi (pokud to vyžaduje tělesná konstituce), nově je
také stanoven v některých indikovaných případech až dvojnásobný limit v porovnání s pomůckami pro dospělé
 byla vytvořena zvláštní kategorie sběrné močové sáčky pro urostomiky s množstevním limitem 15 ks / měsíc,
který se nezapočítává do preksripce standardních urostomických sáčků, který zůstal stejný 30 ks / měsíc
Úhradové limity na příslušenství pro péči o stomie:
 nově je zaveden množstevní limit na kroužky, max. 60 ks / měsíc, vždy jen 1 kus ke 2D podložce nebo 1D sáčku
a kroužky lze předepsat pouze s 2D podložkou nebo 1D sáčkem dle toho, co stomik používá (např. uživatel 1D
uzavřených sáčků má měsíční limit 60 ks sáčků a tedy také 60 ks kroužků, avšak uživatel 2D systémů s
uzavřenými sáčky má měsíční limit 10 ks podložek a tedy také pouze 10 ks kroužků)
 nově je zaveden množstevní limit na vyrovnávací pásky, max. 120 ks / měsíc, vždy 2 kusy ke 2D podložce nebo
1D sáčku a lze je předepsat pouze s 2D podložkou nebo 1D sáčkem dle toho, co stomik používá (např. uživatel 1D
výpustných sáčků má měsíční limit 30 ks sáčků a tedy může 60 ks vyrovnávacích pásků, avšak uživatel 2D
systémů s výpustnými sáčky má měsíční limit 15 ks podložek a tedy také pouze 30 ks vyrovnávacích pásek
 nově zaveden množstevní limit na adhezivní pasty, max. 1 kus na měsíc
 Nově byl zaveden vyšší finanční limit na odstraňovače adheziv na bázi silikonu – až do výše 500,- Kč / měsíc
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1D systémy pro dospělé
Kategorie
03.01.02.01
03.01.02.02
03.01.01.02
03.01.01.03
03.01.03.01
03.01.03.02

Pomůcky
1D uzavřené sáčky s plochou podložkou
1D uzavřené sáčky s konvexní podložkou
1D výpustné sáčky s plochou podložkou a integrovanou bezpečnostní výpustí
1D výpustné sáčky s konvexní podložkou a integrovanou bezpečnostní výpustí
1D urostomické sáčky s plochou podložkou
1D urostomické sáčky s konvexní podložkou

2D systémy pro dospělé
Kategorie
03.03.01.01
03.03.01.03
03.03.03.01
03.03.02.01
03.03.04.01

Pomůcky
2D podložky ploché mechanické upínání
2D podložky konvexní mechanické upínání
2D sáčky uzavřené
2D sáčky výpustné s integrovanou bezpečnostní výpustí
2D sáčky urostomické

množstevní
limit/měsíc v ks
60
60
30
30
30
30

finanční limit / měsíc v úhradových
cenách v Kč
4 830,00
7 521,00
5 416,50
8 383,50
8 383,50
8 694,00

Jaké Coloplast pomůcky sem patří?
SenSura Mio, SenSura, Alterna Free
SenSura Mio Convex a Concave, SenSura Convex
SenSura Mio, SenSura, Alterna Free
SenSura Mio Convex a Concave, SenSura Convex
SenSura Mio, SenSura, Alterna
SenSura Mio Convex a Concave, SenSura Convex

množstevní
limit/měsíc v ks
kolo / ileo /uro
10 / 15 / 15
10 / 15 / 15
60
30
30

finanční limit / měsíc v úhradových
cenách v Kč
uro
/ ileo /
kolo
2 104,50 / 3 156,75 / 3 156,75
3 001,50 / 4 502,25 / 4 502,25
3 312,00
3 001,50
3 898,50

Jaké Coloplast pomůcky sem patří?
SenSura Mio Click, SenSura Click, Alterna
SenSura Mio Convex a Concave, SenSura Convex, Alterna Convex
SenSura Mio Click, SenSura Click, Alterna
SenSura Mio Click, SenSura Click, Alterna
SenSura Mio Click, SenSura Click, Alterna

1D systémy pro děti
Indikace: do 18 let včetně - všechny typy stomie
Indikace: od 19 let všechny typy stomie - tělesná konstituce pacienta vyžaduje malý stomický systém s malou adhezní plochou
finanční limit / měsíc v úhradových
množstevní
cenách v Kč
Jaké Coloplast pomůcky sem patří?
Pomůcky
Kategorie
let /
pro děti dov6ks
60limit/měsíc
120 v indik.
případech
Alterna pro děti
3 312,00 / 6 624,00
03.05.01.02 1D uzavřené sáčky s plochou nebo konvexní podložkou
30 pro děti do 6 let /
60 v indik. případech
Alterna pro děti
5 416,50 / 10 833,00
03.05.01.01 1D výpustné sáčky s plochou nebo konvexní podložkou
30 pro děti do 6 let /
Alterna pro děti
9 004,50 / 18 009,00
60 v indik. případech
03.05.01.03 1D urostomické sáčky s plochou nebo konvexní podložkou

2D systémy pro děti
Kategorie

Pomůcky

03.05.02.01

2D podložky ploché nebo konvexní adhezivní upínání

03.05.01.02

2D uzavřené sáčky

03.01.01.03

2D výpustné sáčky

finanční limit / měsíc v úhradových
množstevní
cenách v Kč
limit/měsíc v ks
10 kolostomie, píštěl
pro děti do 6 let /
20 v indik. případech
/ 15 ileostomie
3 000,50 / 6 001,00
pro děti do 6 let /
4 502,25 / 9 004,50
30 v indik. případech
60 pro děti do 6 let /
120 v indik.
8 970,00 / 17 940,00
případech
30 pro děti do 6 let /
60 v indik. případech
9 004,50 / 18 009,00

Jaké Coloplast pomůcky sem patří?

Easiflex Pediatric

Easiflex Pediatric
Easiflex Pediatric

Příslušenství pro péči o stomie
Kategorie

Pomůcky

03.08.01.01

Vkládací kroužky

03.08.01.02
03.08.01.03
03.08.01.04
03.08.02.01
03.08.04.02
03.08.05.01

Pásky vyrovnávací
Adhezivní pasty a gely
Destičky a roušky
Stomické pásky přídržné
Odstraňovače stomické podložky silikonové (rouška nebo sprej)
Pohlcovače pachu

03.09.01.01
03.09.02.01

Ochranné (pudry, krémy, filmy, přídržné proužky)
Čistící (roztoky, pěny, ubrousky)

množstevní
limit/měsíc v ks
60 - lze předepsat
pouze s podložkou
120 - lze předepsat
pouze s podložkou
1
není stanoven
2/ rok
není stanoven
není stanoven

finanční limit / měsíc v úhradových
cenách v Kč
Jaké Coloplast pomůcky sem patří?
5 382,00
9 660,00
8,97 / gram / výrobek
0,46 / cm2 / výrobek
400,20 / rok
500,25
349,6

není stanoven
není stanoven

1 000,50
300,15

množstevní
limit/měsíc v ks
2 sady / rok
300 / rok
60

finanční limit / měsíc v úhradových
cenách v Kč
2 500,10 / 1 sada
14 835,00 / rok
6 003,00

Brava tvarovatelné kroužky, Brava Seal těsnící kroužky
Brava elastické vyrovnávací pásky
Brava adhezivní pasta, tuba, proužky, Coloplast adhezivní pasta
Brava ochranné stomicé destičky
Brava pásek pro SenSura Mio, Coloplast pásek pro SenSura, Alterna
Brava odstraňovač ve spreji a v ubrouscích
Brava pohlcovač zápachu s lubrikačním účinkem
Brava pudr, Brava ochranný krém, Brava ochranný film ve spreji a v
ubrouscích, Coloplast ochranný krém, Prep ochranný film
Brava čistící ubrousky, Coloplast roztok v lahvičce a v ubrouscích

Další pomůcky
Kategorie
03.07.01.01
03.07.01.02
03.01.02.05

Pomůcky
Irigační soupravy
Irigační soupravy - sáčky
Zátky

Jaké Coloplast pomůcky sem patří?
Alterna irigační souprava
Alterna odvodné sáčky k irigační soupravě
Alterna Conseal zátky
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