
Novinky v legislativě zdravotnických 
prostředků v roce 2022

Ing. Andrea Šalánky
Marketing Manager HARTMANN-RICO, a. s.



3. EPOUKAZ

Témata 

4. PŘEDEPISOVÁNÍ ZP SESTRAMI

2. ÚHRADY VLHKÉ HOJENÍ - PRAXE

1. ZMĚNY V ÚHRÁDÁCH INKO



Náš společný cíl

Pomoct pacientům 
v domácím prostředí

a klientům 
v sociálních službách

důstojně se vypořádat se 
zdravotními potížemi.



HARTMANN v Evropě

• Přední výrobce zdravotnického materiálu v Evropě i 
na světě

• Pomůcky č.1 v ambulantní sféře CZ, SK
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Společnost PAUL HARTMANN AG byla založena před 200 lety. 

V ČR působí od roku 1991 pod značkou Hartmann – Rico a.s.

Skupina HARTMANN je doma na každém kontinentu. Na naše produkty spoléhají lidé v bezmála 100 zemích světa a pobočky HARTMANN lze navštívit ve
34 z nich. Věříme v nekonečné možnosti zlepšování řešení zdravotní péče, které dáváme do rukou profesionálům ve zdravotnictví i běžným uživatelům.
Opřít se můžeme o 200 let zkušeností, hluboký vhled do problematiky a odborné znalosti z oblasti zdravotnictví, které získáváme díky neustálému
dialogu se všemi skupinami našich zákazníků.



Novinky, které kladou se málo vědí 

• MDR zkratka pro Medical Device Regulation

• Komplikovaná legislativa EU ohledně zdravotnických 

prostředků

• HARTMANN plně MDR

• Pozor na vzorky inko pomůcek!

Objevují se ale stále neMDR vzorky na trhu

POZOR na ně, distribuce neMDR zdravotnických 

prostředků je nezákonná a pokutovatelná, přičemž u vás 

se děje finální distribuce k pacientům!



Změny v legislativě 2022
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Změny podmínek úhrad zdravotních prostředků pro inkontinentní pacienty 
od 1.1.2022





Úhrady materiály na hojení ran

• Prostředky na hojení ran může předepsat jakýkoli ambulantní lékař
• Běžné (klasické) materiály na hojení ran se mohou předepsat ve volitelné výši, a to vzhledem k povaze rány
• Vždy je nejlepší vést si řádně dokumentaci, a to včetně i např. fotografií
• Úhrada prostředků na hojení ran je daná na cm2, většina produktů HARTMANN je pak bez doplatku pro pacienty

• Prostředky na vlhké hojení ran je pak v režimu odloženého schválení revizním lékařem, tj. nahlásí se pouze informace 
o zahájení léčby pomocí prostředků pro vlhké hojení rány kódem 0082747 a běží 6 měsíční lhůta během které lze hojit 
ránu vlhkými prostředky

• Pokud se rána za tu dobu nevyhojí, je třeba žádat o souhlas revizního lékaře
• Pro každá defekt běží lhůta zvlášť
• Není třeba se bát regulací, při dobře vedené dokumentaci je léčba vždy opodstatněná

• Doporučení HARTMANN: U pacientů s kožními defekty je důležitý každý den, 
o který začne léčba dřív  než se pacient dostane ke specializovanému lékaři. 
Je tedy velmi vhodné zahájit pacientovi neprodleně léčbu vlhkými prostředky 
na hojení ran, odeslat ke specialistovi, který si ho přebere do péče, 
ale pacientovi už se rána hojí



E-poukaz
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ePoukaz

• Plánované spuštění od 1.3.2022

• Stejný systém jako v případě eReceptu – není třeba další přístup

• Dobrovolnost – po dohodě s pacientem (listinný poukaz bude moct být využíván i nadále)

• Pacientovi bude možné poslat ePoukaz stejně jako eRecept, tedy za využítí sms, e-mailu, případně tiskem průvodky 
na papír

• V případě předepisování sestrami – nutné zřídit nový přístup do Centrálního úložiště za pomoci kvalifikovaného
certifikátu pro elektronický podpis

• Zřízení nového přístupu lze provést na pristupy.sukl.cz

• Doporučení: Zjistit, zda a kdy funkce ePoukazu bude integrována do Vašeho ambulatního programu (zjistíte u 
zřizovatele softwaru)

• https://www.epreskripce.cz/aktuality/zpristupneni-rozhrani-pro-epoukaz-na-testovacim-prostredi

https://www.epreskripce.cz/aktuality/zpristupneni-rozhrani-pro-epoukaz-na-testovacim-prostredi


ePoukaz



Preskripce ZP sestrami
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Preskripce sester

Nově může vybrané zdravotní prostředky předepsat na poukaz také specializovaná zdravotní 
sestra – sestra v lékařských oborech (SLO) a sestra v domácí péči (SDP), avšak je nutno 
splnit několik podmínek.
POZOR – ale rozhodně neznamená, že každá zdravotní sestra bude moci předepsat ZP.



Podmínky pro preskripci sester



Preskripce sester



Podmínka 1



Podmínka 2



Podmínka 2

• Působení u poskytovatele, který má oprávnění k poskytování zdravotních služeb v lékařské odbornosti požadované
pro předepsání příslušného zdravotnického prostředku

• Příklad

02.01.01.02 podložky

se 
superabsorbe

ntem i bez 
superabsorbe

ntu

GER; GYN; 
CHI; NEF; 
NEU; PED; 
PRL; SDP; 
SLO; URN

inkontinence 
III. stupně + 

smíšená 
inkontinence

maximálně 
30 kusů / 

měsíc

inkontinence III. stupně 
+ smíšená inkontinence 

–191,00 Kč / měsíc, 
spoluúčast 25 % od 

prvního ks



Podmínka 3

Třetí podmínkou je, aby sestra splňovala tzv. specializovanou způsobilost a zvláštní odborná způsobilost sestry. 
Aby všeobecná nebo dětská sestra mohla předepisovat poukazové ZP, je nezbytné, aby jednou z těchto způsobilostí 
disponovala.





Pojišťovny a způsobilost

• Definice sestry, která je způsobilá předepisovat ZP = vymezení sestry jako S3 (případně i vyšší S4). 
• Pokud sestra spadá do této kategorie = je plně způsobilá k preskripci určených ZP
• Toto zařazení sestry mimo jiné najdete i v příloze č. 2 u smlouvy se zdravotní pojišťovnou.

• V souvislosti s pojišťovnami je třeba mít na paměti, že sestrami předepisované prostředky stále spadají do 
“limitů“ daného poskytovatele (lékaře). 

• Pro pojišťovnu z pohledu regulací je irelevantní, zda a kolik předepisuje sestra nebo lékař – vše jde z 
jednoho budgetu.



Příklady skupin ZP relevantní pro preskripci sester



Úhradová vyhláška 2022



Úhradová vyhláška pro rok 2022

• pokud průměrná úhrada za předepsané LP a ZP s výjimkou INKO, vztažená 

na jednoho přepočteného pojištěnce podle věkových indexů v hodnoceném období, převýší o 20 % celostátní 

průměrnou úhradu, je zdravotní pojišťovna oprávněna uplatnit regulační srážku do výše 25 % z překročení 

• zdravotní pojišťovna při určení výše regulační srážky přihlédne k případům, kdy poskytovatel prokáže, že zvýšená 

průměrná úhrada byla způsobena 

• změnou výše nebo způsobu úhrady LP nebo ZP 

• změnou struktury ošetřených pojištěnců

• pokud průměrná úhrada za ZP pro inkontinentní, vztažená na jednoho přepočteného pojištěnce podle věkových 

indexů v hodnoceném období, převýší o 20 % celostátní průměrné úhrady, je zdravotní pojišťovna oprávněna uplatnit 

regulační srážku 

do výše 25 % z překročení
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• regulační omezení se neuplatní pokud:

• nezbytné poskytnutí hrazených služeb, na jejichž základě došlo k překročení průměrných úhrad

• součet úhrad zdravotní pojišťovny za LP a ZP s výjimkou INKO předepsané 

v hodnoceném období nepřevýší předpokládanou výši úhrad za tento druh hrazených služeb na rok 2022 podle 

zdravotně pojistného plánu této zdravotní pojišťovny

• součet úhrad zdravotní pojišťovny za ZP pro inkontinentní předepsané 

v hodnoceném období nepřevýší předpokládanou výši úhrad za tento druh hrazených služeb na rok 2022 podle 

zdravotně pojistného plánu této zdravotní pojišťovny

• poskytovatel v hodnoceném období registroval 50 a méně pojištěnců 

zdravotní pojišťovny, nebo jedná-li se o hrazené služby poskytnuté 

zahraničním pojištěncům

Úhradová vyhláška pro rok 2022



Specifické dotazy



Jak si poradit se spoluúčastí klienta v rámci inko pomůcek v zařízení sociálních 
služeb?

• Nejde o doplatek, ale o spoluúčast, stejně jako u podložek, a u I. a II. stupně inkontinence
• Ta se ze zákona vybrat musí!
• Pakliže bude na zařízení kontrola ze SÚKLu, bude nutné prokázat, že se spoluúčast opravdu 

vybrala, jinak hrozí finanční postihy (viz kontrola podložek v roce 2014)

• Ve většině případů funguje tak, že dodavatel (distributor) vystaví hromadnou fakturu za 
všechny spoluúčasti klientů, a zároveň zjednodušené daňové doklady na konkrétní klienty, 
zařízení spoluúčast sejme z depozitu klienta a následně souhrnně platí distributorovi fakturu 
za spoluúčasti

• Pro diskuzi či poradenství se neváhejte obrátit na obchodního zástupce HARTMANN



Jak vyřešit přechod preskripce na sklonku roku 2021

• Pokud jste v termínu prosincových preskripcí, tak se musí dát pozor, 
kdy dojde k uplatnění poukazu

• Pokud se poukaz uplatní do konce roku 2021, platí současně nastavená legislativa, 
tzn. 0% spoluúčast

• Pokud se prosincový poukaz uplatní až v roce 2022 (vzhledem k nastavené platnosti 30 
dní), pacient/klient bude platit již 2% spoluúčast z předepsané částky 



Jak se přihlásit do centrálního úložiště SÚKL nově jako zdravotnické potřeby

• Nyní probíhá testovací fáze, do které se můžete přihlásit
• Od 1.1.2022 bude probíhat ohlášení produktivního pracoviště = tedy výdejna
• Do centrálního úložiště SÚKL se nahlásí konkrétní osoby a těm se přiřadí osobní certifikát 

pro přihlášení, lze řešit i se softwarovým poskytovatelem (např. Lekis)
• Lze nastavit interní zpracování poukazů + e-shop pokud máte
• Eshop může provádět pouze „pasivní operace“, tedy rozhodnout o distribuční cestě 

daného ZP
• K aktivní operaci je pak potřeba certifikát a tam už se jedná o samotný výdej ZP na 

výdejně

• SÚKL přislíbil pro menší zdravotnické potřeby i webové rozhraní bez nutnosti koupě 
nějakého softwarového řešení, nicméně samotné registrace a osobní certifikát bude 
potřeba stále



Závěrem



Přehledná brožura LEGISLATIVA 2022  a nové preskripční karty ještě před Vánoci

NOVÝ LEGISLATIVNÍ PŘEHLED + PRESKRIČPNÍ KARTA INKO + PRESKRIČPNÍ KARTA HOJENÍ RAN
BĚHEM PROSINCE 2021 VE VAŠÍ ORDINACI, LÉKÁRNĚ, VÝDEJNĚ, AGENTUŘE, ZAŘÍZENÍ





Děkuji!


