
 

Pozvánka na jednání  

Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci  

zdravotnických prostředků 
 

 
Vážení členové Komise, 

  

rádi bychom Vás tímto pozvali na zasedání Komise, které se uskuteční 27. 5. 2019 od 10:00 hod. do 

cca 17:00 hod. v budově Ministerstva zdravotnictví místnost č. 467 Rytírna (výtahem do 4. patra a 

dále po šipkách). 

  

Program jednání Komise je následující:  

 

• 10:00 Rekapitulace minulého jednání  

o paruky – informace SÚKL ohledně notifikace RZPRO 

• 10:15 Nekategorizované ZP - žádosti o souhlas MZ s 50% úhradou (viz přílohy 

nekategorizované - N x/19) 

o EasyMed – Orthovisc (N 1/19), Monovisc (N 2/19), Cingal (N 3/19) 

o IBI – Sinovial 0,8 % (N 4/19), Sinovial ONE (N 5/19), Sinovial HL (N 6/19) 

o Zimmer Czech – Fermathron (N 7/19), Fermathron plus (N 8/19) 

o Glynn Brothers Chemical Prague – Hyalone (N 9/19), Hyalubrix (N 10/19) 

o Aqvitox Technology – Durolane (N 11/19) 

• 11:00 Úpravy ZP (změny x/19 Z) 

o Slepecké hole SONS (7/19 Z) 

o 11:10 Ing. Přikrylová VZP (8-11/19 Z) 

• Hydropolymery, polyuretany a pěny – s gelem (01.02.07.10)  

• Hydropolymery, polyuretany a pěny – s gelem s okrajem (01.02.07.11) 

• Samolepící krytí absorpční (01.03.03.01) 

• Vložky, kapsy, intravaginální tampóny, vložné pleny, fixační kalhotky, 

plenkové kalhotky (02.01.01.01) 

o 11:45 MUDr. Jan Šoupal, Ph.D. - indikační omezení u 05.02.02.01 (12/19 Z) 

o 12:00 Mgr. Jitka Pelikánová - mechanické vozíky (13/19 Z) 

o 12:15 doc. Lejska, Prokopiusová – tvarovky, binaurální korekce (14/19 Z a 15/19 Z) 

• 12:30 – 13:30 oběd 

• 13:30 Návrhy nové ZP (x/19 N) 

o Miroslava Krůdlová, SVPZP - ochranné helmy (16/19 N) 

• 13:45 Návrhy se změnami (x/19 Z) a novými (x/19 N) návrhy od Pacientské rady 

o 13:45 Ing. Lán, Asociace protetických pacientů – protézy bionický kloub, ortézy, 

opravy protéz a ortéz (17/19 Z; opravy epitéz 18/19 N) 

o CZEPA (Faltýnková) – Antidekubitní podložka popis (19/19 Z) 

o Zábranská (Ředinová) – Inhalátory a nebulizátory (20/19 Z) 

o Holubcová – Neinvazivní přetlaková ventilace (21/19 N) 

o Knappová (Ředinová) - Kompresivní podprsenky (22/19 Z) 

o Pejcharová (Ředinová) – Řečové procesory (23/19 Z) 

 

 



 

o 16:00 MUDr. Petr Krawczyk – Ortézy individuálně zhotovené (24/19 Z); nové dětské 

ortézy (25/2019 N) a Terapeutické úpravy sériově vyrobené obuvi (26/19 N) 

 

o 16:30 – 17:00 Různé 

 

Upozorňujeme, že průběžné časy konkrétních bodů uvedených v pozvánce jsou pouze 

orientační. 

  

Případnou neúčast člena Komise prosím ohlásit předem e-mailem tajemnici 

Komise irena.drugdova@mzcr.cz. 

  

Podklady jsou z důvodu velikosti dostupné rovnou na https://ppo.mzcr.cz/workGroup/121. 

  

Budeme se těšit na další konstruktivní jednání 

  

  

S pozdravem 

 

 

Ing. Irena Drugdová 

tajemnice Komise 

 

 

JUDr. Jakub Král, Ph.D. 

předseda Komise 
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