Trápí vás bércové vředy?
Žádejte léčbu, která je pro ně určena!

Ještě nepoužíváte prostředky určené pro
moderní hojení?
Možná vy nebo někdo z vašich blízkých trpí dlouhodobě se nehojícími chronickými
ranami. Potom byste se měli seznámit s možnostmi vlhké terapie, která je vyvinuta
speciálně pro léčbu chronických ran a která by už dnes měla být běžně dostupná
pro všechny pacienty.

Zeptejte se na vlhkou terapii svého lékaře!
Váš praktický lékař by vás měl sám informovat o všech
existujících možnostech léčby vaší rány. Proto se nebojte
zeptat také na prostředky vlhké terapie. Váš lékař vám
pomůže vybrat nejúčinnější způsob léčby a může vás
doporučit ke specialistovi na léčbu chronických ran
(např. angiolog, dermatovenerolog, chirurg, geriatr,
internista nebo diabetolog).

Nebojte se komunikovat s lékařem, ptát se!
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Zeptejte se svého lékaře na všechny vhodné

léčebné postupy

a pomůcky. Není-li některý ze způsobů léčby dostupný, můžete
požádat o vysvětlení.
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Jestliže vám lékař předepíše zdravotnický

prostředek
s doplatkem, měl by vás na doplatek upozornit.
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Ošetřujícího lékaře můžete jednou
a to u akutních i chronických potíží.

za tři měsíce změnit,

Co pacienty zajímá o prostředcích vlhké terapie…
Jaké výhody má předepsání prostředků vlhké terapie?
Vlhká terapie netraumatizuje

rány a udržuje v nich vlhké prostředí. Tím zajišťuje účinnější léčbu
nehojících se ran. Navíc vyžaduje menší počet převazů a méně návštěv u lékaře – ránu můžete
ošetřovat sami v domácím prostředí. Díky kratší době léčby se rychleji vrátíte do aktivního života.

Budu za prostředky vlhké terapie něco doplácet?
Prostředky vlhké terapie jsou obvykle

plně hrazeny zdravotní pojišťovnou
s výjimkou náplastí a prostředků, jejichž cena překračuje maximální
úhradu ve výši 160 Kč. Bližší informace k úhradám najdete v tabulce na
konci dokumentu anebo vám je také může sdělit váš lékař.

Co znamená „schválení úhrady revizním lékařem“?
V prvních třech měsících schvaluje poukaz revizní lékař
automaticky, poté už případy posuzuje individuálně. O celý proces se
postará váš ošetřující lékař a pro vás to neznamená žádnou starost navíc.

Kde můžete získat krytí na rány vhodné pro vlhkou terapii?
V lékárně
S výběrem vhodného krytí vám pomůže personál v lékárně, ale bez poukazu zaplatíte plnou cenu
produktu. Vždy se také poraďte se svým lékařem.

U specialisty na léčbu ran (angiolog, dermatovenerolog, chirurg, geriatr,
internista nebo diabetolog)
Ke specialistovi vás pošle váš praktický lékař, případně ho můžete navštívit sami
(s poplatkem 200 Kč). Specialista vám pomůže vybrat nejvhodnější zdravotnický prostředek.

U vašeho praktického lékaře
Specialista na léčbu ran může předepisování prostředků vlhké terapie přenechat vašemu
praktickému lékaři. Záleží na dohodě mezi oběma lékaři.

Seznam zdravotnických prostředků hrazených z veřejného
zdravotního pojištění při poskytování ambulantních služeb
Název produktu

Podmínky

Výše úhrady

prostředky pro klasické
hojení ran

max. rozměr 10 × 10 cm

100 % max. 4 Kč za 1 ks

netkaná textilie

max. rozměr 10 × 10 cm, max. 100 ks
za měsíc, pouze pro stomiky

100 % max. 50 Kč za 100 ks

prostředky pro vlhké
hojení ran

max. rozměr 12 × 12 cm; po předepsání
CHR, DIA, DRV, GER, INT, JI6; předepsání
možno delegovat na PRL; při léčbě delší
než 3 měsíce po schválení revizním lékařem

100 % max. 160 Kč za 1 ks

náplasti hypoalergické

do 18 let, pouze pro stomiky a diabetiky

100 % max. 30 Kč za balení

obinadlo elastické

max. rozměr 14 × 5 cm

100 % max. 50 Kč za 1 ks

obinadlo hydrofilní sterilní

max. rozměr 12 × 5 cm

100 % max. 15 Kč za 1 ks

obinadlo pružné hadicové

100 % max. 30 Kč za 1 ks

tampony vinuté

max. 1 000 ks za rok, po předepsání DIA

100 % max. 70 Kč za 1 000 ks

vata buničitá

max. 500 g

100 % max. 50 Kč za 500 g

CHR – chirurgie, DIA – diabetologie, DRV – dermatovenerologie, GER – geriatrie, INT – interní lékařství, JI6 – odborná pracoviště s činností angiologickou a lymfologickou,
PRL – praktický lékař
Zdroj: zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění změn a doplňků, Příloha 3, odd. C
Metodika VZP v platném znění

Základní informace o hojení ran najdete na www.modernihojeni.cz, kde se můžete
zaregistrovat a pravidelně získávat aktuální informace.

Máme společný cíl. Vyléčit vaši ránu.
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