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Praha, dne 15. 1. 2013
Vážení pánové,
sdružení České ILCO dostalo společné stanovisko Komise pro zdravotnické prostředky SZP ČR a
VZP ČR ke změně úhrad některých stomických pomůcek včetně tabulky s přehledem změn
v úhradách stomických pomůcek od 1. 1. 2013. Opravdu děkuji za vysvětlení postupu pojišťoven.
Změna úhrad způsobila již mnoha stomikům velké starosti.
Překvapuje mě, že pojišťovny nerespektují měsíční limit pomůcek, stanovený v příloze zákona, ale
stanovují úhradu za jeden kus pomůcky. Od 1. 1. 2013 se nezměnil ani zákon ani metodika úhrad.
Příloha 3C zákona č. 48/1997 Sb. stanovuje 100 % úhradu pomůcky, která kompenzuje zdravotní
postižení.
Píšete, že úhrady jsou zcela ve shodě s § 15 odst.11 Přílohy 3C zákona č. 48/1997Sb. Kéž by tomu
tak bylo. Záleží samozřejmě na výkladu „nejméně finančně náročné varianty“. V roce 2011 dalo
velkou práci vysvětlovat, co znamená "nejméně finačně náročná" pomůcka pro pacienty se stomií.
Dle názoru Českého ILCO i Rady lékařů při Českém ILCO je nejméně ekonomicky náročnou
pomůcku pro jednotlivého pacienta taková pomůcka, která nejlépe kompenzuje jeho postižení.
Volba takové pomůcky vyžaduje zkušenost a odborné znalosti. V žádném případě nelze považovat
nejlevnější pomůcku na trhu za nejméně ekonomicky náročnou pro daného pacienta. O vhodnosti
pomůcek není možno rozhodovat od stolu, ale s přihlédnutím k tomu, jakou má pacient stomii,
v jakém stavu je pokožka v okolí stomie, jak je pacient manuálně schopný a podle dalších kritérií.
Stomie by měla být kontrolována nejméně jednou do roka zkušenou stomasestrou nebo lékařem. Ti
by měli posoudit vhodnost pomůcky, případně doporučit jinou, vhodnější. Druh pomůcek se mění
podle toho jak se mění okolí stomie. Jednu pomůcku většinou nemá pacient po celou dobu, po
kterou má vývod.
Chtěla bych upozornit, že řešení komplikací, které mohou nastat při nevhodně zvolené pomůcce, je
drahé a velice negativně působí na psychiku pacientů. Někdy je nutno i přeložit stomii.
Velmi mě překvapuje Vaše sdělení, že v úhradových skupinách jsou pomůcky se stejným
terapeutickým (léčebným) účinkem a jsou zcela ZAMĚNITELNÉ. Tento názor může vyslovit jen
člověk, který se stomií nežije a nemá ani dostatek informací o stomických výrobcích. Vím, že
opravdu nemůžete znát vše, ale mrzí mě, že jste tento svůj názor nekonzultovali s odborníky na
stomie. Předešlo by se tak zbytečným zmatkům. Dle vašeho přání jsem informaci rozeslala členům,
kteří mají mailovou adresu ostatní (asi 2/3 našich členů) ji dostanou poštou s nejbližším
zpravodajem (pokud do té doby svůj názor nezměníte, v což doufám).
Členové se ozývají a informují mě o tom, že pomůcky zaměňovat nelze!
Zdaleka neznám všechny pomůcky, jsem kolostomik a proto jsem se nejdříve podívala na
jednodílné sáčky uzavřené. V této skupině jsou sáčky používané kolostomiky. Minisáček firmy

Dansac lze využít jen po irigaci. Iriguje jen malá skupina kolostomiků (musí doporučit lékař). Ani
sáčky stejného objemu nelze jednoduše měnit, záleží na tom, jaké jsou poměry na bříšku a jak sáček
přilehne a sedí, jednotlivé podložky jsou různě poddajné, jinak kopírují po operacích velmi nerovný
povrch bříška. To co jednomu opravdu dobře sedí a kompenzuje jeho postižení, jiný stomik použít
nemůže neboť každá stomie je originál. Sama jsem vyzkoušela jednodílné pomůcky od 4 firem a
musím říci, že i ty pomůcky, které dostatečně těsnily před 1-2 roky, teď podtečou. Proto i já jsem
musela hledat jinou pomůcku.
Zcela mimořádná je skupina urostomických sáčků. Zvolit vhodný sáček pro urostomika je věc
opravdu komplikovaná. Okolí stomie musí být při výměně pomůcky suché a to u urostomiků je
těžko zajistit. Pokud najde konkrétní urostomik pomůcku, která jediná mu vyhovuje, nebude ji
měnit za méně vhodnou nebo nevhodnou.
Urostomik má podle zákona nárok na 30 sáčků denních a 10 sáčků nočních, které lze použít při
dobré péči o ně opakovaně. Na denní sáček připíná urostomik na noc sáček noční – ten jímá moč po
celou noc. Noční sáček nelze použít samostatně.
Sáčky denní a noční nejsou v žádném případě zaměnitelné, ale používají se současně.
Pacienti se stomií mají opravdu těžký zdravotní handicap s kterým se mnozí nevyrovnají po zbytek
života, většinou jsou to onkologičtí pacienti, jejichž psychika je velmi labilní, zatěžovat takové
pacienty navíc finančně je nezodpovědné a současně odporuje platné zákonné úpravě.
Zamyslete se prosím znovu nad svým rozhodnutím a vraťte stav úhrad před 1. 1. 2013. Prosím Vás,
abyste v odůvodněných případech, jako je například tento, konzultovali své názory a záměry s
odborníky, s lidmi, kterých se zdravotní postižení týká a brali jejich vyjádření vážně. A to rozhodně
před tím, než takové změny uveřejníte. Vaším nekompetentním rozhodnutím jste zkomplikovali
začátek roku mnoha stomikům.
Žádám Vás za všechny stomiky o okamžité nastavení úhrad stomických pomůcek v plném
rozsahu.
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