
Novela Zákona 48            
o zdravotním pojištění

Co se změní
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Co bude jinak

• Životnost přístrojů zkrácena na 7 let

• Všechny typy přístrojů plně hrazené

• Doplatky na příslušenství sníženy na 10%

• Poukazy na masky při roční obnově nemusí schvalovat 
revizní lékař
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Časový harmonogram

1. ledna 2019 přechod číselníků na SÚKL a 
jejich sjednocení

do 31. května SÚKL se připraví personálně a 
připraví systémy pro řízení úhrad

1. – 30. červen dodavatelé nahrají data svých 
výrobků do připraveného systému 
– kategorizačního stromu

1. červenec – 30. listopad testovací a opravné období

1. prosince 2019 Nové úhrady vstupují v platnost
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Přechodné období 1. ledna 2019 – 30. listopadu 2019

• Vše co bylo hrazeno k 31. 12. 2018 bude hrazeno stejným způsobem jako k tomuto datu

• Schvalování obměny příslušenství revizním lékařem – dohoda do konce listopadu, budeme vás informovat

• V číselníku bude nový kód pro domácí umělou invazivní plicní ventilaci (denní pronájem) – ale pojišťovny musí nasmlouvat 
dodavatele


