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Na základě přechodných ustanovení zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním
pojištění zanikají dnem 30. června 2012 výše a podmínky úhrady těch léčivých přípravků,
které mohou být vydávány i bez lékařského předpisu.
Úhrady zanikají u těch léčivých přípravků, u kterých SÚKL do 1. června 2012 neobdrží
žádost od všech zdravotních pojišťoven o ponechání úhrady při poskytování ambulantních
zdravotních služeb ve veřejném zájmu.
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR doporučuje zachovat k 1. 7. 2012 úhrady u léčivých
přípravků v následujících ATC skupinách za explicitně uvedených podmínek
úhrady (tzn. po jejich úpravě):
1. Laktulóza, ATC: A06AD11
L/ INT, GIT, BOL
P: Laktulóza je hrazena u pacientů s nespecifickými střevními záněty, u pacientů
s portosystémovou encefalopatií a u pacientů s těžkými formami obstipace při
užívání opioidních analgetik.
2. Multienzymové přípravky, ATC: A09AA02
L/ INT, GIT
P: Multienzymy ve formě mikropelet s obsahem lipázy nad 20000 U v jednotce
lékové formy jsou hrazeny u pacientů s cystickou fibrózou a chronickou
pankreatitidou prokázanou pomocí alespoň jedné z následujících metod: ERCP,
EUS, CT, MRCP, peroperačně, dále u pacientů s karcinomem pankreatu a po
resekcích pankreatu.
3. Soli vápníku, ATC: A12AA04, A12AA20, A12AX, A12CX,
L/ INT, ORT, REV, END, GYN
P: Suplementace vápníkem je hrazena, za podmínky dostatečného příjmu
vitaminu D, u pacientů s osteoporózou prokázanou celotělovým denzitometrem
(T-skóre méně než -2,5SD) nebo osteoporotickou patologickou zlomeninou.
4. Hydrokortison mast, ATC: D07AA02
L/ DER
P: Léčba je hrazena u atopické dermatitis, kontaktní dermatitis, nummulární
dermatitis, seborhoické dermatitis, zánětlivých dermatóz, intertriga, lichen planus,
lupus erythematodes discoides, senilního pruritu, anogenitálního pruritu, psoriázy.
5. Ibuprofen (p.o.), ATC: M01AE01
L/ REV
P: přípravky obsahující ibuprofen v tekuté formě jsou hrazeny u pediatrických
pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou
6. Umělé slzy, ATC: S01XA20
E/ OPH
P: Léčba je hrazena u pacientů s prokázaným Sjögrenovým syndromem
7. Parafin, tukové produkty a urea, ATC: D02AC, D02AE01
L/ DER, ONK
P: Léčba je hrazena u středně těžké a těžké formy chronických kožních
onemocnění doprovázených plošně rozsáhlou xerodermií a u závažného hand-foot
syndromu způsobeného protinádorovou terapií

