i UŽITEČNÉ INFORMACE
PRO LÉKAŘE:
• NOVĚ uvést na poukaz stupeň inkontinence (I.,II.,III.)
• Pro vykazování na pojišťovnu použijte pro I. stupeň UHR1 prázdné pole, pro II. stupeň
UHR2 písmeno Z a pro III. stupeň UHR3 písmeno T
• Pozor na nové SÚKL kódy v číselníku / na preskripční kartě platné od 1.12.2019
• V případě, že do 1.12.2019 neobdržíte novou preskripční kartu TENA, stáhněte si ji
na webových stránkách tenacz.cz nebo zavolejte na bezplatnou infolinku 800 111 121
• NOVĚ je možné kombinovat různé typy inkontinenčních pomůcek v každém stupni
inkontinence
• U I. a II. stupně inkontinence je třeba pacienta upozornit na % spoluúčast

PRO LÉKÁRNY A PRODEJNY ZDRAVOTNICKÝCH POTŘEB:
• Ověřte si včas aktualizaci softwaru na nový datový formát platný od 1.10.2019
• Výše úhrady pojišťovny bude určena stupněm inkontinence uvedeném na poukazu
• I. stupeň 85% (+15% spoluúčast), II. stupeň 95% (+5% spoluúčast) a III. stupeň 100%
úhrady z ceny balení
• Pokud je na poukazu původní VZP kód, škrtněte jej a napište nový SÚKL kód
• Povinnost vybrat spoluúčast u I., II. stupně a podložek (spoluúčast vzniká od prvního
balení), bez spoluúčasti je pouze III. stupeň
• Poukazy předepsané před 30.11.2019 a exekuované po 1.12.2019 se budou řídit již
novými pravidly úhrad

? NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI
Kdo bude nově zodpovědný za registrace zdravotnických
prostředků (ZP)?
Kompetence registrace zdravotnických prostředků
přechází na SÚKL. Nová registrace ZP je možná kdykoliv
během roku.
Jak často bude zveřejňován nový číselník s cenami
a úhradami?
SÚKL bude vydávat jednotný číselník zdravotnických
prostředků každý měsíc, vždy ke 20. dni v měsíci.
Od jakého data bude platit nové datové rozhraní a na co je
třeba se připravit?
Od 1.10.2019 bude mít číselník nové datové rozhraní,
na které je třeba mít nastavený software. Od 1.10.2019
bude dle nových pravidel úhrad možné předepisovat zcela
nové zdravotnické prostředky přicházející nově na trh,
ostatní ZP budou stále pod původními VZP kódy i limity
do 30.11.2019.
Budou v číselníku úhrady včetně DPH?
V zákoně jsou nově finanční limity pro inkontinenci i jiné
ZP uvedeny bez DPH, v číselníku jsou úhrady uvedeny
včetně DPH.
Jaká bude forma nového SÚKL kódu?
Nové SÚKL kódy vzniknou pro všechny ZP a budou začínat
číslem 5, pro inkontinenční ZP bude pouze jeden SÚKL kód
pro každý produkt se třemi úhradami pro jednotlivé stupně
inkontinence, stupeň inkontinence uvede lékař na poukaz.

Lze očekávat v blízké budoucnosti další změny legislativy?
Každý rok bude probíhat novela zákona na základě
podnětů Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci při
Ministerstvu zdravotnictví, další změny je možné očekávat
v průběhu roku 2020.
Kdy bude platit nová preskripční karta TENA s novými
kódy a cenami?
Nová preskripční karta TENA bude platit od 1.12.2019.
Nový ceník budeme distribuovat našim obchodním
partnerům nejpozději během listopadu 2019.
Co dělat v případě, že do 1.12.2019 neobdržíte novou
preskripční kartu TENA?
Novou preskripční kartu TENA najdete na webových
stránkách tenacz.cz, kde bude k dispozici ke stažení
a tisku.
Kde získáte aktuální informace o změnách týkajících se
nové právní úpravy?
Aktuální informace vám rádi poskytneme přes obchodní
zástupce TENA, na webových stránkách tenacz.cz nebo
na naší bezplatné infolince 800 111 121.

VÍCE INFORMACÍ NA TENACZ.CZ/PROODBORNIKY
NEBO NA NAŠÍ BEZPLATNÉ INFOLINCE 800 111 121.

PRŮVODCE
LEGISLATIVNÍMI ZMĚNAMI
PLATNÝMI OD 1. 12. 2019

PRO ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB:
• Ověřte si včas aktualizaci softwaru na nový datový formát platný od 1.10.2019
• V případě inkontinence je třeba od 1.12.2019 ohlídat předepisování nových
SÚKL kódů začínajících číslem 5
• Výše spoluúčasti pacienta je určena stupněm inkontinence uvedeném na poukazu
• Povinnost vybrat spoluúčast u I., II. stupně a podložek (spoluúčast vzniká
od prvního balení), bez spoluúčasti je pouze III. stupeň

Dokdy budou platit původní VZP kódy?
Původní VZP kódy zaniknou pravděpodobně na konci
března 2020 a následně budou vymazány.

tenacz.cz
800 111 121
TENA je značka
společnosti Essity

www.tenacz.cz

Novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, která obsahuje nová
pravidla úhradové regulace zdravotnických prostředků (dále jen „ZP“) předepisovaných
lékaři na poukaz, byla schválena na konci roku 2018 a vešla v platnost od 1.1.2019.
Novela obsahuje úpravu kompetencí ve stanovování úhrad zdravotnických prostředků,
které přešly na Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen SÚKL), nové kategorie ZP i nová
úhradová pravidla a preskripční limity. Mezi nové kompetence SÚKL spadá zařazování ZP
do úhrad, kontrola cen i distribuční praxe a vydávání číselníku ZP, který je dostupný na
http://www.sukl.cz/sukl/seznam-zdravotnickych-prostredku-hrazenych-na-poukaz.

ČASOVÝ HARMONOGRAM IMPLEMENTACE ZMĚN
1.1.2019

novela zákona nabyla účinnosti

1.6.-30.6.2019

pře-ohlášení stávajících zdravotnických prostředků do nových kategorií dle zákona

1.7.2019

zveřejnění všech smluvních výdejců

1.8.2019

neohlášené produkty vypadly z číselníku SÚKL

1.10.2019

nově zaregistrované produkty budou zveřejněny v číselníku SÚKL
(lze poznat dle nového SÚKL kódu), platnost nového datového rozhraní

20.11.2019

vydání nového číselníku SÚKL s již novými kódy i cenami ohlášených zdravotnických
prostředků (tento číselník bude platný od 1.12.2019)

1.12.2019

faktická aplikovatelnost nových podmínek úhrad/cen pro všechny pře-ohlášené
zdravotnické prostředky včetně inkontinence

31.12.2019

termín pro úpravy smluv se smluvními výdejci na rok 2020, výdej pouze:
- individuálně zhotovovaných ZP
- ZP ortopedicko-protetické
- ZP pro přístrojovou lymfodrenáž
- ZP pro pacienty s poruchou mobility, sluchu
- ZP kompenzační pro zrakově postižené, respirační, inhalační,
pro aplikaci enterální výživy
- opravy a úpravy těchto ZP

HLAVNÍ ZMĚNY ZÁKONA
• Registrace ZP přechází na SÚKL, nové ZP lze registrovat kdykoli
• SÚKL bude vydávat jednotný číselník ZP každý měsíc, vždy ke 20. dni v měsíci
- Od 1.10.2019 bude mít číselník nové datové rozhraní, na které je třeba mít nastavený software
- Od 1.10.2019 bude dle nových pravidel úhrad možné předepisovat zcela nové zdravotnické prostředky
přicházející nově na trh, ostatní ZP budou stále pod původními VZP kódy i limity do 30.11.2019
• V zákoně finanční limity bez DPH, v číselníku s DPH
• Nové SÚKL kódy pro všechny ZP začínají číslem 5 (př. 5001234)
- Inkontinenční ZP
jeden SÚKL kód se třemi úhradami pro jednotlivé stupně inkontinence
- Stupeň inkontinence uvede lékař na poukaz
- Původní VZP kódy zaniknou pravděpodobně na konci března 2020
• Každý rok bude probíhat novela zákona na základě podnětů Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci
při Ministerstvu zdravotnictví

2. Kombinace inkontinenčních pomůcek
• Možnost kombinace pomůcek (vložky, pleny, kalhotky aj.) v rámci všech 3 finančních limitů daných stupněm
inkontinence (I., II. a III. stupeň)
• Podložky lze předepsat pouze u III. stupně inkontinence, kusový limit zůstává stejný (30ks / měsíc)
• Pro všechny kombinované pomůcky zůstává kusový limit stejný (150ks / měsíc)
• Na každou pomůcku je třeba vypsat samostatný poukaz

! HLAVNÍ ZMĚNY V OBLASTI INKONTINENCE
1. Metodika inkontinence NOVĚ definovaná v zákoně
I. stupeň inkontinence

II. stupeň inkontinence

III. stupeň inkontinence

mimovolní únik moči
nad 50 ml do 100 ml
v průběhu 24 hod.

mimovolní únik moči
nad 100 ml do 200 ml
v průběhu 24 hod.

mimovolní únik moči
nad 200 ml
v průběhu 24 hod.

+ fekální inkontinence

+ smíšená inkontinence

Preskripční omezení: GER; GYN; CHI; NEF; NEU; PED; PRL; URN

3. Úhradové finanční limity včetně spoluúčasti
Spoluúčast pacienta
od prvního
balení

Spoluúčast
pacienta na měsíc

449,65 Kč

15%

79,35 Kč

529 Kč

150 ks

783 Kč

900,45 Kč

5%

47,39 Kč

947,84 Kč

150 ks

III. stupeň

1 478 Kč

1 699,70 Kč

0%

0 Kč

1 699,70 Kč

150 ks

Podložky

191 Kč

219,65 Kč

25%

292,86 Kč

30 ks

Kategorie

Limity ze zákona
bez DPH

I. stupeň

391 Kč

II. stupeň

Limit pojišťovny
včetně DPH*

* DPH 15%

73,21 Kč**
** Spoluúčast může být vyšší

Finální limit
vč. spoluúčasti***

Maximální počet
ks v preskripci
na měsíc

*** Vzorec pro výpočet:
I. stupeň (100% - 15% spoluúčast = 85% úhrada):
449,65/0,85=529 Kč
II. stupeň (100% - 5% spoluúčast = 95% úhrada):
900,45/0,95=947,84 Kč

