Sluchadla – domluvené formální změny, schváleno ČSORLCHHK ČLS JEP, VZP ČR, SZP ČR a MZČR
08.01

sluchadla

08.01.01

sluchadla pro vzdušné
vedení

08.01.01.01

sluchadla pro vzdušné
vedení pro
monoaurální korekci –
dětská – jednostranná
nebo oboustranná
ztráta sluchu od 40 dB
SRT na postiženém
uchu

08.01.01.02

08.01.01.03

sluchadla pro vzdušné
vedení pro binaurální
korekci – dětská –
oboustranná ztráta
sluchu od 40 dB SRT

sluchadlo
dětské (do 18
let včetně)
musí splňovat
tyto
požadavky: a)
digitální
zpracování
signálu; b)
min. 5 kanálů;
c) softwarové
nastavení pro
dětský
zvukovod; d)
je vybaveno
dětským
hákem; e) je
kompatibilní s
bezdrátovým
přenosem
zvuku
sluchadlo
dětské (do 18
let včetně)
musí splňovat
tyto
požadavky: a)
digitální
zpracování
signálu; b)
min. 5 kanálů;
c) softwarové
nastavení pro
dětský
zvukovod; d)
je vybaveno
dětským
hákem; e) je
kompatibilní s
bezdrátovým
přenosem
zvuku

sluchadlo sluchadla
sluchadlo pro
pro vzdušné vedení vzdušné vedení
pro monoaurální
musí splňovat
korekci – od 19 let –
tyto základní
jednostranná nebo
podmínky: a)
oboustranná ztráta
digitální
sluchu od 40 dB SRT
zpracování
signálu
nejméně ve 4
kanálech; b)
softwarové
nastavení
parametrů
sluchadla dle
sluchové
ztráty; c)

FON

do 18 let včetně

1 ks / 5 let

8.696,00 Kč /
1 ks

FON

do 18 let včetně

2 ks / 5 let

8.696,00 Kč /
1 ks

FON; ORL

od 19 let

1 ks / 5 let

6.087,00 Kč /
1 ks

ne

ne

ne

manažer zpětné
vazby
08.01.01.0405 sluchadla pro vzdušné sluchadlo pro
vedení pro binaurální vzdušné vedení
korekci – od 19 let – musí splňovat
jednostranná nebo
tyto základní
oboustranná ztráta
podmínky:
sluchu od 40 dB SRT
a) digitální
zpracování
signálu
nejméně ve 4
kanálech;
b) softwarové
nastavení
parametrů
sluchadla dle
sluchové
ztráty;
c) manažer
zpětné vazby
08.01.02

sluchadla na kostní
vedení

08.01.02.01

sluchadla na kostní
vedení včetně
kompletního
příslušenství po dobu
životnosti sluchadla

08.01.02.02

brýlové sluchadlo
brýlová sluchadla na
kostní vedení jedno
nebo oboustranné

sluchadlo,
náhlavní
pružina, kostní
vibrátor;
sluchadlo na
kostní vedení
musí splňovat
tyto základní
podmínky: a)
kapsičkové
kapesní či
podobný typ;
b) digitální
zpracování
signálu
nejméně ve 3
kanálech; c)
softwarové
nastavení
parametrů
sluchadla dle
sluchové ztráty

sluchadlo na
kostní vedení
musí splňovat
tyto základní
podmínky: a)
brýlový typ
sluchadla; b)
digitální
zpracování
signálu
nejméně ve 3
kanálech; c)

od 19 let:

FON; ORL

1) byla indikována
kompenzace binaurální
korekce do 18 let
včetně
2) tinnitus +
oboustranná získaná
nedoslýchavost

ks / 5 let / 1
ucho

6.087,00 Kč /
1 ks

ne

1 ks / 5 let

9.130,00 Kč /
1 ks

ne

1 ks / 5 let

10.435,00 Kč
/ 1 ks

ne

2 ks / 5 let

3) hluchoslepí pacienti

FON

do 18 let včetně;
ztráta sluchu při:
anomálii zvukovodu a
středouší s těžkou
převodní
nedoslýchavostí;
chronickém výtoku ze
středouší; stavech po
kofochirurgických
operacích; při
neřešitelných alergiích
na tvarovku; špatném
efektu sluchadla na
vzdušné vedení

FON; ORL

od 19 let;
ztráta sluchu při:
anomálii zvukovodu a
středouší s těžkou
převodní
nedoslýchavostí;
chronickém výtoku ze
středouší; stavech po
kofochirurgických
operacích; při
neřešitelných alergiích
na tvarovku; špatném
efektu sluchadla na
vzdušné vedení

FON

do 18 let včetně;
ztráta sluchu při:
anomálii zvukovodu a
středouší s těžkou
převodní
nedoslýchavostí;
chronickém výtoku ze
středouší; stavech po
kofochirurgických
operacích; při
neřešitelných alergiích
na tvarovku; špatném

softwarové
nastavení
parametrů
sluchadla dle
sluchové ztráty

08.01.02.03

08.01.02.04

vibrační sluchadlo
sluchadlo na
sluchadla s
kostní vedení
přítlakovým
musí splňovat
systémem (např.
tyto základní
náhlavní páska) na
podmínky: a)
náhlavní pásce –
vibrační
neimplantabilní systém sluchadlo; b)
digitální
zpracování
signálu
nejméně ve 3
kanálech; c)
softwarové
nastavení
parametrů
sluchadla dle
sluchové ztráty
d) v kompletu
se softbandem
s přítlakovým
systémem
(např.
náhlavní
páska)
zevní části
implantabilního
systému kostního
sluchadla

sluchadlo na
kostní vedení
musí splňovat
tyto základní
podmínky: a)
vibrační modul
sluchadla; b)
digitální
zpracování
signálu
nejméně ve 3
kanálech; c)
softwarové
nastavení
parametrů
sluchadla dle
sluchové ztráty
d) v kompletu
se softbandem
– odstranit (ne
každý
implantabilní
systém nabízí
softband) s
přítlakovým
systémem

efektu sluchadla na
vzdušné vedení

FON; ORL

od 19 let;
ztráta sluchu při:
anomálii zvukovodu a
středouší s těžkou
převodní
nedoslýchavostí;
chronickém výtoku ze
středouší; stavech po
kofochirurgických
operacích; při
neřešitelných alergiích
na tvarovku; špatném
efektu sluchadla na
vzdušné vedení

FON

do 10 let včetně; ztráta
sluchu při: anomálii
zvukovodu a středouší
s těžkou převodní
nedoslýchavostí;
chronickém výtoku ze
středouší; stavech po
kofochirurgických
operacích; při
neřešitelných alergiích
na tvarovku; špatném
efektu sluchadla na
vzdušné vedení; při
jednostranné hluchotě

1 ks / 5 let

17.391,00 Kč
/ 1 ks

ne

FON; po
schválení
zdravotní
pojišťovnou

od 11 let;
ztráta sluchu při:
anomálii zvukovodu a
středouší s těžkou
převodní
nedoslýchavostí;
chronickém výtoku ze
středouší; stavech po
kofochirurgických a
neurochirurgických
operacích; při
neřešitelných alergiích
na tvarovku; špatném
efektu sluchadla na
vzdušné vedení; při
jednostranné hluchotě

1 ks / 10 let

86.957,00 Kč
/ 1 ks

ne

(např.
náhlavní
páska)

08.02.01.01 řečové procesory –
výměna zevní části
implantabilního
systému

190.000,00 Kč /
1 ks

stav po implantaci
kochleárního
implantátu –
plně aktivní
uživatel – užívá 6
a více h / den a
současně CAP* 57

156.522,00 Kč /
1 ks

stav po implantaci
kochleárního
implantátu –
plná
kompatibilita s
vnitřním
implantátem,
funkce
zpracování
signálu pro
optimalizaci
rozumění řeči v
šumu

FON; po
schválení
zdravotní
pojišťovnou

částečný uživatel –
užívá méně než 6
h / den nebo CAP*
0-4
1 ks / 7 let / 1
ucho
*CAP = Category
of Auditory
Performance dle
Nottinghamské
stupnice
(0=nedetekuje
zvuky okolí,
1=vnímá zvuky
okolí, 2=reaguje
na zvuky okolí,
3=identifikuje
zvuky okolí,
4=diskriminuje
zvuky řeči,
5=rozumění
běžným frázím bez
odezírání,
6=rozumění řeči
bez odezírání,
7=telefonování)

ne

