PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY
Poslanecká sněmovna
2014
VII. volební období
___________________________________________________________

Pozměňovací návrh poslance

Leoše Hegera

k vládnímu návrhu na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony
(sněmovní tisk 307)

I. Návrh
1. Pozměňovací návrh je podáván k pozměňovacímu návrhu Výboru pro zdravotnictví
(usnesení ze dne 21. 10. 2014 doručené poslancům jako tisk 307/1), který zní:
“V příloze č. 3 Oddílu C Seznam zdravotnických prostředků hrazených z veřejného zdravotního
pojištění při poskytování ambulantních zdravotních služeb vložit novou položku 135a, která zní”:
Skupina
Položka

135a

11

Název
druhu
(typu)
zdravotnického
prostředku

Omezení

Dezinfekční
Dle druhu léčby;
prostředek
ve po
předepsání
formě spreje k DIA
dezinfekci
kůže
při
aplikaci
inzulínu a při
použití lancety pro
odběr krve

Limitace výše
úhrady

100 %; max. 40,Kč
za
200
dezinfekčních
dávek; A

2. V textu v dolní části tabulky, sloupec „Název druhu (typu) zdravotnického prostředku“ se
vypouští:
ve formě spreje
3. Text v dolní části tabulky, sloupec „Omezení“ zní:
max. 1000 ml za rok; po předepsání DIA, PRL
4. Text v dolní části tabulky, sloupec „Limitace výše úhrady“ zní:
100%; max. 80,-Kč za 1000 ml; A
Odůvodnění
Cílem pozměňovacího návrhu k pozměňovacímu návrhu Výboru pro zdravotnictví (sněmovní tisk
307/1) je napravit nedostatky původního pozměňovacího návrhu, který
a) omezuje kožní dezinfekci na sprejovou dezinfekci a bezdůvodně vylučuje prostředky, které nemají
formu spreje a
b) zbytečně vylučuje z předepisování dezinfekce jiné specializované lékaře než diabetology, tj.
zejména praktické lékaře, kteří pečují o řadu diabetiků druhého typu.
Návrh též oproti původnímu návrhu zavádí přesnější definici
množstvím předepisovaného dezinfekčního prostředku.

omezení úhrad, definované časem a

V navrhované variantě jsou předpokládané náklady systému veřejného zdravotního pojištění na kožní
dezinfekci u diabetiků cca 30 mil. Kč., oproti odhadům 75 – 150 mil Kč při nejednoznačně
definovaném preskripčním omezení v původním návrhu.
II. Vyznačení změn

“V příloze č. 3 Oddílu C Seznam zdravotnických prostředků hrazených z veřejného zdravotního
pojištění při poskytování ambulantních zdravotních služeb vložit novou položku 135a, která zní”:

Skupina
Položka

135a

11

Název
druhu
(typu)
zdravotnického
prostředku

Omezení

Limitace výše
úhrady

dezinfekční
max 1000 ml za 100 %; max. 80,prostředek
k rok;po předepsání Kč za 1000 ml; A
dezinfekci
kůže DIA, PRL
při
aplikaci
inzulínu a při
použití lancety pro
odběr krve

