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Váš dopis ze dne 30. ledna 2020

V Praze dne 10. února 2020

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle zákona č.106/1999

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví

dne 30. ledna 2020, ve věci dotazu,

na jakém základě byla stanovena částka úhradového limitu bez DPH ve výši

17.391,00 Kč/1 ks v případě zdravotnického prostředku s číselným kódem 08.01.02.03,

uvedeného v Tabulce č. 1, Oddílu C, Příloze č. 3 k zákonu č. 48/1997 Sb., o veřejném

zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění

pozdějších předpisů, včetně žádosti o poskytnutí podkladů, ze kterých zdůvodnění plyne;

Vám sděluji následující:

Úhradová skupina 08.01.02.03 – „vibrační sluchadlo na softbandu – neimplantabilní

systém“, byla, stejně jako ostatní úhradové skupiny, zařazena do zákona č. 48/1997 Sb.,

o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů na základě konsensu

v Pracovní skupině pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků.
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V této Pracovní skupině byly zastoupeny všechny zainteresované strany, včetně zástupců

odborné společnosti, zdravotních pojišťoven, pacientské rady, zástupců výrobců

a dodavatelů atd. Na základě konsensu byla vytvořena výsledná tabulka, která je v zákoně

obsažena, včetně úhradových limitů.

Z jednání Pracovní skupiny se ovšem nepořizovaly zápisy, výsledky jednání se zapisovaly

přímo do tabulky, která se rozesílala po jednání všem členům pro kontrolu. Nicméně

doplňuji, že od března 2019 jsou k dispozici zápisy a podklady z jednání navazující

Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků zde:

https://ppo.mzcr.cz/workGroup/121.

Pro připravovanou novelu zákona č. 48/1997 Sb. bude název tohoto zdravotnického

prostředku upraven na „vibrační sluchadlo na náhlavní pásce – neimplantabilní systém“,

což opět navrhla sama Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

S pozdravem
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