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W czeskim systemie ubezpieczenia

zdrowotnego istnieje wi´ksza pomoc dla

osób z problemem NTM ni˝ w polskim.

Jej zakres okreÊla ustawa o ubezpiecze-

niu zdrowotnym nr 48. W paragrafie 15

tej ustawy znajdziemy list´ lekarstw,

materia∏ów medycznych i us∏ug me-

dycznych finansowanych w ramach pu-

blicznego ubezpieczenia zdrowotnego.

W ust´pie 6 tego paragrafu zapisano,

˝e wszystkie Êrodki medyczne, które nie

sà wymienione w cz´Êci B za∏àcznika nr

3 do tej ustawy (za∏àcznik zawiera list´

produktów nie podlegajàcych refunda-

cji) i których poziom refundacji nie jest

dok∏adnie okreÊlony w cz´Êci C za∏àcz-

nika, sà obj´te refundacjà w wysokoÊci

75% ceny p∏aconej przez pacjenta.

Limity refundacji 
W cz´Êci C za∏àcznika zamieszczono

list´ produktów, w przypadku których

bezpoÊrednio okreÊlono limity refunda-

cji. Dotyczy ona równie˝ produktów

dla osób z nietrzymaniem moczu,

Sà to:

- produkty absorpcyjne dla osób z nie-

trzymaniem moczu - light (wk∏ady dla

osób z lekkim nietrzymaniem mo-

czu), maksymalnie 150 sztuk na mie-

siàc oraz maksymalnie 550 koron cze-

skich miesi´cznie (ok. 70z∏),

- produkty absorpcyjne dla osób z nie-

trzymaniem moczu - insert wk∏ady,

maksymalnie 150 sztuk na miesiàc,

maksymalnie 900 koron czeskich

miesi´cznie (ok. 125z∏),

- produkty absorpcyjne dla osób z nie-

trzymaniem moczu - pieluchomajtki,

maksymalnie 150 sztuk na miesiàc,

maksymalnie 1400 koron czeskich

miesi´cznie (ok. 180z∏),

- produkty s∏u˝àce do mocowania

wk∏adów, maksymalnie 24 sztuki na

rok, maksymalnie 190 koron czeskich

rocznie (ok. 25z∏).

Pacjent mo˝e uzyskaç dowolnà licz-

be sztuk produktu, mniejszà ni˝ 150,

dopóki ca∏kowity koszt oparty o cen´

dla u˝ytkownika koƒcowego nie osià-

gnie limitu finansowego.

JeÊli liczba sztuk produktów, przepi-

sana przez lekarza, nie jest wystarcza-

jàca, pacjent mo˝e kupiç reszt´ za w∏a-

sne pieniàdze. Lekarz nie musi wyko-

rzystaç pe∏nego limitu - mo˝e on prze-

pisaç mniej sztuk ni˝

okreÊlona przez prawo

iloÊç maksymalna. Decy-

zja zapada w oparciu

o informacje uzyskane

od pacjenta.

W powy˝szym za∏àcz-

niku nie wymieniono

podk∏adów. Oznacza to,

˝e znajdujà si´ one

w grupie produktów,

które sà refundowane

w wysokoÊci 75% ceny

koƒcowej.

Produkty sà przepisywane przez le-

karza, który równie˝ odpowiada za wy-

bór konkretnej marki. W rzeczywisto-

Êci jednak lekarze cz´sto nie wymienia-

jà marki produktów, pozostawiajàc jà

do wyboru przez farmaceutów. Decy-

zja lekarza o wystawieniu recepty musi

byç zawsze oparta o postawienie rozpo-

znania nietrzymania moczu.

Wszystkie produkty sà umieszczone

na liÊcie w ksià˝ce kodowej G∏ównej

Kasy Chorych, która negocjuje cen´

z dostawcà. System refundacji mo˝e

zmieniç jedynie parlament.

Podzia∏ produktów
W ksià˝ce kodowej podzielono nie-

trzymanie moczu na 3 rodzaje (nietrzy-

manie moczu w stopniu lekkim, umiar-

kowanym i powa˝nym), a tak˝e okre-

Êlono, które produkty mogà byç prze-

pisywane w przypadku konkretnego

rodzaju wysi∏kowego nietrzymania

moczu:

1. Pierwszy stopieƒ - nietrzymanie mo-

czu w stopniu lekkim - u˝ywanie

produktów nie jest konieczne przez

ca∏y czas, gubienie moczu jest spo-

wodowane wi´kszym wysi∏kiem fi-

zycznym i nie przekraczajà 30 ml;

mocz jest popuszczany podczas

Êmiechu, niesienia ci´˝kich przed-

miotów itp.

2. Drugi stopieƒ - nietrzymanie moczu

w stopniu umiarkowanym - u˝ywa-

nie produktów jest konieczne co-

dziennie, poniewa˝ ka˝dy wysi∏ek

fizyczny powoduje wyciekanie mo-

czu, utrata moczu wynosi od 30 do

80 ml.

3. Trzeci stopieƒ - nietrzymanie moczu

w stopniu powa˝nym - istnieje ko-

niecznoÊç u˝ywania produktów

przez ca∏y czas, poniewa˝ mocz wy-

cieka w∏aÊciwie stale, przy najmniej-

szym nawet ruchu, a jego wyciek

przekracza 80 ml.

W przypadku innych rodzajów nie-

trzymania moczu (z parcia naglàcego,

z przepe∏nienia, postaç mieszana), gdy

wysi∏ek fizyczny nie jest podstawo-

wym czynnikiem, lekarz musi post´po-

waç zgodnie ze szczegó∏owà diagnozà.

W oparciu o przytoczony podzia∏ le-

karze mogà przepisywaç nast´pujàce

produkty: light wk∏ady (o wadze do 60

gramów) - osobom z lekkimi proble-

mami z nietrzymaniem moczu, insert

wk∏ady (powy˝ej 60 gramów) - oso-

bom z umiarkowanymi problemami

z nietrzymaniem moczu, pieluchomajt-

ki - osobom z powa˝nymi problemami

z nietrzymaniem moczu

W ciàgu miesiàca mo˝na wystawiç

recept´ tylko na 60 sztuk podk∏adów. 

Recepty sà wa˝ne maksymalnie 3

miesiàce.

U naszego po∏udniowego sàsiada

osobom z nietrzymaniem moczu po-

maga pozarzàdowa organizacja Inco-

forum.
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