VEŘEJNÁ VÝZVA
pro dodavatele zdravotnických prostředků

V souvislosti s přípravou na změnu legislativy v oblasti zdravotnických prostředků vyzývá
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR a zdravotní pojišťovny sdružené ve Svazu zdravotních
pojišťoven ČR
výrobce a dodavatele zdravotnických prostředků a stomatologických výrobků k
provedení kategorizace zdravotnických prostředků
zařazených ve skupinách 01 až 17 (dle oddílu C Přílohy č. 3 a 4 zákona 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním pojištění, v aktuálním znění), a to dle oddílu B přílohy č. 3 novely zákona č. 48/1997
Sb., o veřejném zdravotním pojištění, která je součástí připravovaného nového zákona
o zdravotnických prostředcích.
V této souvislosti Vás žádáme o zaslání Žádosti o setrvání zdravotnického prostředku ze skupiny
01 - 17 v Úhradovém katalogu VZP – ZP, event. stomatologického výrobku v Číselníku
stomatologických výrobků (číselník Stomag) dle níže uvedeného postupu. Termín příjmu žádostí je
do 15. 10. 2013. Kódy zdravotnických prostředků, u nichž neobdržíme žádost o setrvání
v Úhradovém katalogu VZP – ZP (nebo číselníku Stomag) se začleněním do příslušné kategorie,
budou z těchto katalogů vyřazeny k 1. 1. 2014.
Proces kategorizace se týká zdravotnických prostředků uvedených v Úhradovém katalogu VZP –
ZP verze 923 s platností k 1. 9. 2013 a ZP nově zařazených do Úhradového katalogu VZP – ZP
k 1. 10. 2013 (v číselníku Stomag verze 920 s platností k 1. 7. 2013).
Žadatel zatřídí své zdravotnické prostředky do tzv. úhradových skupin zdravotnických prostředků
(nejnižší úroveň nového kategorizačního stromu), jak jsou tyto uvedeny v oddílu B Přílohy č. 3
novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, jež je součástí připravovaného
zákona o zdravotnických prostředcích. Tento dokument je uveden na stránkách VZP ČR a SZP ČR.
V případě, že zdravotnický prostředek není možné zařadit do žádné z úhradových skupin, které jsou
uvedeny ve zmíněném návrhu novely oddílu B přílohy č. 3, a dodavatel (výrobce) žádá o jeho
setrvání v Úhradovém katalogu VZP – ZP/číselníku Stomag, uvede takový ZP v Žádosti bez
přiřazení kategorie. Tyto ZP budou v Úhradovém katalogu VZP – ZP/číselníku Stomag uvedeny
pouze do doby, než vstoupí v platnost zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
zákona o zdravotnických prostředcích.

Postup podání žádosti
1) Žadatel kompletně vyplní Žádost o setrvání v Úhradovém katalogu VZP – ZP/číselníku
Stomag s důrazem na 7místný kód (dle Úhradového katalogu VZP - ZP/číselníku Stomag,

popř. Rozdílového číselníku SZP ČR) a úhradovou skupinu. Žádost je ke stažení
na webových stránkách VZP ČR a SZP ČR.
2) Dodavatel zašle, výhradně v elektronické podobě (soubor .xls nebo .xlsx), kompletně
vyplněnou Žádost o setrvání v úhradovém katalogu příslušným specialistům na následující
adresy:
 jana.kaufmanova@vzp.cz a zároveň kategorizace@szpcr.cz žádosti pro skupiny
01 ZP krycí (týká se i položek v současné době hrazených jako ZUM)
02 ZP pro inkontinentní pacienty
03 ZP pro pacienty se stomií
05 ZP pro diabetické pacienty
08 ZP pro sluchově postižené pacienty
 irena.ralkova@vzp.cz a zároveň kategorizace@szpcr.cz žádosti pro skupiny
04 ZP ortopedickoprotetické a ortopedická obuv
07 ZP pro pacienty s poruchou mobility
09 ZP pro zrakově postižené pacienty
 adela.micanova@vzp.cz a zároveň kategorizace@szpcr.cz žádosti pro skupinu
06 ZP pro kompresivní terapii
 zuzana.tichackova@vzp.cz a zároveň kategorizace@szpcr.cz žádosti pro skupinu
10 ZP respirační, inhalační a pro aplikaci enterální výživy
 marketa.chlupacova@vzp.cz a zároveň kategorizace@szpcr.cz žádosti pro skupinu
11 ZP stomatologické
Termín pro doručení: nejpozději do 15. 10. 2013
Soubory doručené na výše uvedené adresy po tomto datu již nebude možné zpracovat tak, aby
příslušné ZP byly zařazeny do Úhradového katalogu VZP - ZP a číselníku Stomag k 1. 1. 2014.
Kontrolní Úhradový katalog VZP – ZP a číselník Stomag s novou kategorizací budou zveřejněny
na webových stránkách VZP ČR do konce listopadu 2013.
Účinnost nového Úhradového katalogu VZP – ZP a číselníku Stomag bude k 1. 1. 2014. Změna
výše úhrad dle připravovaného zákona nebude k 1. 1. 2014 zohledněna.
PŘÍLOHY:
Žádost o setrvání v Úhradovém katalogu VZP - ZP/ v číselníku Stomag [ XLSX ]
Kategorie ZP [ XLSX ]

