
Zrušení podmínky ve smlouvě o úhradě foniatrických zdravotnických prostředků – sluchadla pro 

dospělé 

Na základě dotazu Ing. Přikrylové, vedoucí Oddělení zdravotnických prostředků VZP, se Výbor 
ČSORLCHHK ČLS JEP zabýval otázkou problematiky předpisu a výdeje sluchadel. Jednalo se o 
vyjádření, zda nadále považuje naše odborná společnost za přínosné, aby platila podmínka ve 
Smlouvě o poskytování a úhradě foniatrických zdravotnických prostředků („Oprávněnost dodavatele 
poskytovat zdravotnické prostředky je dána buď Osvědčením vydávaným Českou společností 
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP – tedy písemný doklad o udělení atestu 
opravňujícího lékaře k vydávání zdravotnických prostředků na účet Pojišťovny, vydávaným do roku 
2000, nebo dokladem o ukončení postgraduálního studia v oboru foniatrie“) nebo zda je vhodné 
zohlednit současně platnou legislativu?  
Tato uvádí jako předepisující odbornost u sluchadel pro děti do 18 let foniatra, u dospělých je to 
odbornost foniatrie a ORL. 
Na otázku: Souhlasím s tím, aby v.u. dosavadní podmínka (oprávněnost dodavatele) již nebyla 

zakotvena ve Smlouvě o poskytování a úhradě foniatrických zdravotnických prostředků a předepisující 

odborností u sluchadel pro děti do 18 let včetně je foniatr, u dospělých odbornost foniatr a ORL a aby 

tedy byla zohledněna současně platná legislativa. 

- hlasovalo 10 členů výboru pro návrh 
- 1 člen výboru byl proti  návrhu 
- nikdo se nezdržel hlasování 
(viz též https://www.otorinolaryngologie.cz/o-spolecnosti/zapisy/) 
 
Toto rozhodnutí výboru ze dne 16. 6. 2020 umožňuje jakémukoliv ORL lékaři s ukončenou 

specializací v oboru (Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku) požádat o nasmlouvání kódů pro 

přidělování foniatrických pomůcek (u dospělých pacientů) u zdravotních pojišťoven. Odpadá zde 

podmínka absolvování kurzu. Nicméně, ke splnění podmínky stanovené metodikou Svazu zdravotních 

pojišťoven ČR pro výdej sluchadel je nezbytné doložení proškolení pro výdej a seřizování sluchadel od 

alespoň tří výrobců, jejichž sluchadla budou vydávána. 

Výbor ČSORLCHHK ČLS JEP ve spolupráci se svojí sekcí pro foniatrii a audiologii 

https://www.otorinolaryngologie.cz/o-spolecnosti/sekce-spolecnosti/sekce-pro-foniatrii-a-

audiologii/ za samozřejmé považuje v rámci sluchové protetiky i další kultivaci a definování postavení 

audiologického asistenta/technika, audiologické sestry, přípravy a realizace dalších kurzů a d. 

Přibližujeme se tak v oblasti zajištění dospělé populace sluchadly standardu platnému v naprosté 

většině rozvinutých zdravotnických systémů evropských zemí.  
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