11.1.2013
Dobrý den,
jsem předsedkyně sdružení stomiků. Abych zamezila dezinformacím a nedorozuměním,
ke kterým již dochází, chtěla bych Vás informovat o změně v úhradách stomických pomůcek
a názoru Českého ILCO na tuto změnu.
Od 1. ledna 2013 platí nová úprava úhrad. Zjistila jsem, že u mnoha pomůcek pro
stomiky byla úhrada pojišťovny velmi razantně snížena. Opravdu nevím proč.
K dotazu na VZP, k jakým změnám konkrétně od 1. 1. 2013 došlo, sdělila pracovnice
VZP dne 4. 1. 2013 CITUJI:
Pro jistotu jsem se zajímala, zda zcela náhodou nedošlo ještě k nějakým změnám
v metodice (v úhradě), co se týče stomických pomůcek. Mohu Vás 100% ujistit, že se úhrady
oproti Metodice vůbec nezměnily, takže můžete požadovat úhradu dle metodiky, kterou
jsem Vám zaslala. Dokonce před cca 5 min. přišla info o změnách a opravdu žádné v této
skupině, co se týče úhrad nejsou.
Hezký víkend
Milada Kryndlerová
asistentka revizního lékaře

Ve Vojenské zdravotní pojišťovně byl pacient - stomik informován, že se úhrady
pomůcek stanovuje VZP. Přesto i pojištěnec této pojišťovny (stejně jako pojišťovny VZP)
byl žádán o doplatek za stomické pomůcky.
Novela přílohy zákona 48/1997 Sb., platná od 1. 4 .2012, stanovuje úhradu
stomických pomůcek, všichni dodavatelé pomůcek se snažili vyjít vstříc a asi u 40% pomůcek
snížili již dříve jejich cenu tak, aby stomici dostali od dubna 2012 pomůcky zdarma.
Od ledna 2013 jsou však u sáčků výpustných i uzavřených úhrady velice sníženy.
Ve výdejnách stomických pomůcek byly po pacientech požadovány vysoké doplatky (na
pomůcky za 3 měsíce i více než 12 tisíc). Výrobci pomůcek mi postupně oznamují, že
DOČASNĚ snížili ceny pomůcek, aby stomici měli dostatečný výběr pomůcek bez doplatku a
aby byl prostor pro jednání s pojišťovnami o změně úhrad.
Včera jsem dostala od řady výrobců potvrzeno, že nedošlo k dohodě plátců a výrobců o
trvalém snížení cen stomických pomůcek. Takovou informaci prý sdělilo ministerstvo
zdravotnictví jednomu lékaři. Vím, že se snížení úhrad týká více skupin zdravotních
prostředků - mokré hojení, inkontinence atd. Přikládám dopis, který až letos obdrželi výrobci
od plátců a který mi poskytl jeden z výrobců stomických pomůcek. S jeho obsahem
nesouhlasím, protože je zde nevhodně interpretován § 15 zákona 48/1997 Sb. Ani tvrzení o
zaměnitelnosti stomických pomůcek není zcela v pořádku, viz níže názor Rady lékařů při
Českém ILCO. Podle mého názoru nemá změna úhrad zdravotních pomůcek v žádném
případě jakoukoliv oporu v zákoně. Zákon v tomto smyslu totiž změněn nebyl.
Doufám, že se nám tuto pro nás nepříznivou situaci podaří zvrátit, jinak hrozí v blízké
době omezení dostupnosti většiny pomůcek pro stomiky. Kromě toho pojišťovna stanovuje
limit jednu za pomůcku, což je pro stomiky nevýhodné. I při menší odběru je doplatek
V platném zákoně je stanoven finanční limit na jeden měsíc. Názor Rady lékařů z roku 2011
na ekonomicky nejméně náročnou variantu pomůcek: "V současné době mají stomici
k dispozici kvalitní stomické pomůcky, pokud je pomůcka správně zvolená (každá stomie je
ojedinělá, neexistují dvě stejné) a pacient zvládá její používání, může se vrátit do zaměstnání,
dělat téměř to, co dříve.

O stomii musí ale každý den pečovat, nic nezanedbat, každé malé pochybení přináší
nepříjemné, bolestivé následky. Vhodnou pomůcku určí vždy lékař a sestra specialistka
kontroluje, zda pomůcka pacientovi vyhovuje, v případě potřeby řeší problémy a navrhne
používání jiné pomůcky. Nelze určit jednu pomůcku pro všechny a navždy.
Pro pacienty je nejvýhodnější, když pomůcky předepisují specialisté na specializovaných
pracovištích, nikoliv obvodní lékaři, kteří nemohou poradit. Určit nejméně ekonomicky
náročnou pomůcku pro jednotlivého pacienta 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. Stomie by měla být kontrolována nejméně jednou do roka
zkušenou stomasestrou nebo lékařem. Ti by měli posoudit vhodnost pomůcky, případně
doporučit jinou vhodnější. Řešení komplikací, které mohou nastat při nevhodně zvolené
pomůcce, je drahé a velice negativně působí na psychiku pacientů."
Věřím, že u Vás najdu pochopení, ale hlavně pomoc. Každý den se na mne obrací řada
nešťastných stomiků, kterým je ve výdejnách sdělen doplatek v rozmezí 6-20 tisíc za
pomůcky na jedno čtvrtletí. Takové peníze nemohou doplácet. Stomici jsou z velké části
důchodci, někdy invalidní důchodci, a doplatky za stomické pomůcky si nemohou dovolit.
Kromě toho tato situace v mnohých případech zhoršuje jejich psychický stav.
Pokud můžete pomozte napravit úhrady zdravotních pomůcek tak, aby odpovídaly
potřebám zdravotně postižených. Předem za ni děkuji.
Zůstávám s pozdravem
Ing. Marie Ředinová
České ILCO
předsedkyně
tel. 728 870 963
predseda@ilco.cz

