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Důvody vedoucí k novelizaci



nález Ústavního soudu z května 2017



nedostatky a nefunkčnost dosavadního systému
o nepředvídatelnost
o netransparentnost

o nepřezkoumatelnost
o prostor pro libovůli
o korupční rizika



riziko 25% spoluúčasti pojištěnců od 1. 1. 2019 v případě nepřijetí
nové právní úpravy



riziko dalšího nadužívání institutu § 16, jakožto paralelní cesty

pro získání úhrady


riziko vzniku chaosu a vytvoření prostoru pro skokové zdražení
zdravotnických prostředků hrazených na poukaz

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění

Novela byla připravena v rekordním čase:



13. 12. 2017 – nástup do funkce ministra



20. 12. 2017 – první jednání pracovní skupiny se všemi partnery



získání podpory prakticky všech dotčených stran



6. 6. 2018 – schválení vládou



3. 10. 2018 – schválení poslaneckou sněmovnou



15. 11. 2018 – schválení senátem



veškerá hlasování téměř jednomyslná



podpora napříč politickým spektrem



5. 12. 2018 – podpis prezidenta



13. 12. 2018 – publikace zákona č. 282/2018 Sb.



účinnost od 1. 1. 2019

Spolupráce s partnery a přímé zapojení pacientů

Přínosy nové právní úpravy


Široká dostupnost plně hrazených zdravotnických prostředků



Plná úhrada většího spektra zdravotnických prostředků, tedy i těch, které
byly dosud hrazeny se spoluúčastí 25 % z ceny skutečně uplatněné vůči
pojištěnci



Prostřednictvím dohody o nejvyšší ceně a cenové soutěže bude možné u
zaměnitelných zdravotnických prostředků snížit výši úhrady ještě pod
zákonem stanovený limit



Nový seznam zdravotnických prostředků, v němž jsou pro jednotlivé úhradové
skupiny stanoveny úhradové limity a další podmínky úhrady = tzv.
kategorizační strom



Nové zdravotnické prostředky budou zařazovány do systému úhrad každý
měsíc a nikoli jen jednou za půl roku, jako je tomu dnes = pacienti se tak ke
svým pomůckám dostanou mnohem rychleji



Zařazování zdravotnických prostředků do úhradových skupin bude
administrativně nenáročné, protože bude probíhat pouhým ohlášením do
příslušné úhradové skupiny, a to bez správního řízení



Novela vznikla za nadstandardní spolupráce odborné i laické veřejnosti a
pacientských organizací.

Vytvoření stálé odborné komise



dnes schválen příkaz ministra



účinnost od 1. 1. 2019



vytvoření Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci
zdravotnických prostředků



úkoly Komise:
o monitoruje praktickou aplikaci právní úpravy v oblasti úhradové
regulace zdravotnických prostředků,
o projednává všechny návrhy na aktualizaci kategorizačního stromu
zdravotnických prostředků hrazených na poukaz,
o v alespoň jednoletých intervalech připravuje podklady pro novelizaci
zákona o veřejném zdravotním pojištění,

o vypracovává stanoviska k ohlášení nekategorizovaných
zdravotnických prostředků, kterým má být přiznána úhrada
jen se souhlasem Ministerstva zdravotnictví

Vytvoření stálé odborné komise



složení Komise:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Předseda Komise,
Tajemník Komise,
1 zástupce Ministerstva zdravotnictví,
2 zástupci Státního ústavu pro kontrolu léčiv,
2 zástupci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně,
4 zástupci zdravotních pojišťoven,
2 zástupci Pacientské Rady Ministerstva zdravotnictví,
1 zástupce Národní rady osob se zdravotním postižením ČR,
1 zástupce Koalice pro zdraví,
1 zástupce České lékařské komory,
1 zástupce České lékárnické komory,
4 zástupci asociací výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků,
1 zástupce Společenstva českých optiků a optometristů,
1 zástupce Unie zaměstnavatelských svazů a
1 zástupce Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR

Příklady skupin pacientů, které si zásadně polepší



aktivní vozíčkáři
o dnes je v zákoně úhrada vozíku mechanického - aktivního 21.000 Kč,
dle návrhu novely to je 45.000 Kč
o nově umožněn souběh elektrického vozíku na ven a mechanického
na doma - druhý vozík není dnes hrazen vůbec, nově až do výše
20.000 Kč
o nově se budou hradit opravy vozíků ve vlastnictví pojištěnce, a to až
10.000 Kč u mechanických vozíků a 14.000 Kč u elektrických vozíků



neslyšící pacienti
o sluchadlo na kostní vedení pro dětské pacienty - úhrada od pojišťoven se
navýší až na dvojnásobek, a to na 10.500 Kč za jedno sluchadlo



diabetici
o senzory měření glykemie – hrazení úplně nových moderních technologií



všichni pojištěnci
o nově bude možné získat plnou úhradu i na dosud nehrazené inovativní
zdravotnické prostředky, které nejsou v kategorizačním stromu

Děkuji za pozornost

Postup implementace nové právní úpravy

JUDr. Jakub Král, Ph.D.
koordinátor Pracovní skupiny pro kategorizaci
a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků

Harmonogram implementace v roce 2019



1. 1. 2019 – vydání konsolidovaného seznamu hrazených ZP

na poukaz


1. 1. 2019 – platnost nových úhrad individuálně zhotovovaných ZP
o jen 0,2 % položek (počtu kusů) a 10 % celkových nákladů



naprosto nezbytné přechodné období – celkem 11 měsíců



1. 6. až 30. 6. 2019 – lhůta pro podání „pře-ohlášení“ dosud
hrazených ZP



1. 8. 2019 – očištění číselníku o “mrtvé“ (nepře-ohlášené) ZP



1. 10. 2019 – začátek náběhu nových ZP do úhrad



1. 12. 2019 – nová úhrada u „pře-ohlášených“ ZP
o tato změna se dotkne největšího množství ZP

Co se nyní dělá pro hladké zvládnutí všech změn?



vznikla společná implementační skupina SÚKL, VZP a SZP



došlo k vytvoření společného konsolidovaného číselníku



byl zpracován Přehled častých otázek a odpovědí
o https://www.niszp.cz/kategorizace-uhradova-regulace-

zdravotnickych-prostredku-hrazenych-na-poukaz


byla vytvořena e-mailová adresa pro kladení jakýchkoli dotazů
souvisejících s novelou: uhrzp@sukl.cz



vytvořena a zveřejněna podrobná metodika ke změnám od 1. 1. 2019
o https://www.vzp.cz/poskytovatele/ciselniky/zdravotnicke-prostredky



připravuje se školení na SÚKL – leden 2019



zachování datového rozhraní



maximální snaha o minimum změn a komplikací pro předepisující
lékaře a pacienty

Děkuji za pozornost

