
 

 Pozvánka na jednání  

Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci  

zdravotnických prostředků 
 

 
Vážení členové Komise, 

  

rádi bychom Vás tímto pozvali na jednán í Komise, které se uskuteční dne 18. 9. 2019 od 10:00 hod. 

do cca 14:00 hod. v budově Ministerstva zdravotnictví místnost č. 467 Rytírna (výtahem do 4. patra 

a dále po šipkách). 

 

Program jednání Komise je následující:  

• 10:00 Zahájení jednání prof. MUDr. RNDr. Jiřím Benešem, CSc. 

o diskuze k budoucímu chodu Komise, k hlasování 

o sdělení SÚKL k přeohlašovaným ZP v červnu (MUDr. Foit) 

• 10:30 Úpravy kategorizačního stromu: 

o 10:30 prof. Beneš (Ing. Haas, Tisoňová) – Biokeramické krytí (34/19 Z; 

01.02.13.10), problém u malých rozměrů krytí (nelze stříhat) – návrh na rozdělení 

úhradového limitu dle velikosti krytí; dohoda s VZP a SZP na navýšení úhradového 

limitu na 2,782 Kč bez DPH a bez rozdílu plochy 

o 10:40 prof. Beneš (prof. Chrobok) – Sluchadla (35/19 N), domluveno se zdravotními 

pojišťovnami dodatečné zaslání stanoviska 

o 11:00 prof. Beneš (prof. Chrobok) – řečové procesory (23/19 2. Z) – změna 

množstevního a úhradového limitu a indikačních omezení,  

▪ Pro informaci - příslušenství k hlasovým protézám – změna množstevního 

limitu; kanyly – zvýšení frekvence; neprojednáno s pojišťovnami 

• 11:45 Různé 

o 11:45 bílý program, aktuální stav (výsledky proběhlých jednání), dohoda o hlasování 

o 12:20 MUDr. Zobanová, MUDr. Dvořák, oftalmologie – individuální brýle (36/19 N) 

o 12:45 preskripce zdravotními sestrami – úkol od pana ministra, návrh Odboru 

ošetřovatelství a nelékařských povolání MZ ČR po projednání v PS pro domácí péči 

o 13:00 další změny v návrhu novely zákona č. 48/1997 Sb. – vyjádření Komise 

k případným problematickým položkám návrhu novely zákona č. 48/1997 Sb. 

o Mgr. Civín – krátká diskuze k návrhu Asociace poskytovatelů sociálních služeb  

o Ing. Ředinová – vkládací kroužky a pásky vyrovnávací (37/19 Z) 

o Ing. Ředinová (Mgr. Zábranská) – přístroje pro efektivní odstranění hlenového 

sekretu na principu dekompresních rázů a spotřební materiál, např. Simeox 

(38+39/19 N) 

 

Upozorňujeme, že průběžné časy konkrétních bodů uvedených v pozvánce jsou orientační. 

Přizvané experty k danému bodu jednání nahlašujte paní tajemnici do 17. 9. 2019 do 9:00.  

Podklady jsou dostupné na https://ppo.mzcr.cz/workGroup/121 

 

Budeme se těšit na další konstruktivní jednání! 

 

S pozdravem 

prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc., předseda a Ing. Irena Drugdová, tajemnice 

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

