Ortodoncie - příspěvek na úhradu fixního ortodontického aparátu pro
dětí ve věku 10- 19 let
Zdravotní komise Správní rady ÚP VZP ČR (dále ZK SR ÚP, ÚP) na svém
jednání dne 30. 7. 2002 jednohlasně schválila zahájení projektu Ortodoncie - příspěvek na
úhradu fixního ortodontického aparátu pro děti ve věku 10 - 19 let (dále FOA) a
stanovila, že „Příspěvek z fondu prevence bude poskytován pojištěncům VZP ČR
prostřednictvím jednotlivých okresních pojišťoven na základě předložení dokladu o
zaplacení a v návaznosti na stomatologem vykázaný výkon s kódem 00982 - Zahájení
léčby ortodontických anomálií s použitím fixního ortodontického aparátu, který
odpovídá aplikaci FOA na jednu čelist OP budou měsíčně předkládat požadavky na
úhradu do svého fondu prevence z fondu prevence ÚP na základě dokladů předložených
pojištěnci VZP."
Zpracovaný metodický pokyn prošel rozsáhlým připomínkovým řízením na
pracovištích ÚP, na některých Okresních pojišťovnách VZP ČR (dále OP) i mezi revizními
lékaři VZP ČR - odborníky v oboru stomatologie. V předkládaném znění jsou zapracovány
shromážděné připomínky.
Charakteristika příspěvku
Léčba ortodontických vad fixním ortodontickým aparátem je dle současné úpravy
hrazena vícezdrojově. Výkon s kódem 00982 je hrazen z veřejného zdravotního
pojištění jedenkrát za život na každou čelist? Pro úhradu použitého materiálu je nezbytná
spoluúčast pojištěnce
Příspěvek z Fondu prevence (dále FP) VZP CR je určen na skutečně vynaložené
náklady na materiál pro výrobu FOA (dále Příspěvek) a bude poskytován pojištěnci VZP
ČR ve věku 10 - 18 let + 364 dní jednorázově jedenkrát za život na každou čelist (tedy
jednomu pojištěnci nejvýše dvakrát za život, pokud byly léčeny obě čelisti), a to v
návaznosti na výkon s kódem 00982 - Zahájení léčby ortodontických anomálií s
použitím fixního ortodontického aparátu, který odpovídá aplikaci FOA na jednu čelist,
poté, co jej vykázal příslušné OP její smluvní ortodontista.
Výše Příspěvku byla stanovena v závislosti na délce doby nepřetržitého pojištění
dítěte u VZP ČR (započítává se dokončený 1 rok = dokončených 365 dní k datu aplikace
FOA na „účtovanou" čelist) takto
a) pojištění u VZP ČR méně než 5 let
b) pojištění u VZP ČR 5 až 10 let
c) pojištění u VZP ČR déle než 10 let

500,- Kč na jednu čelist
700,- Kč na jednu čelist
1 000,- Kč na jednu čelist

Podmínky poskytnutí Příspěvku
1) pojištěnec je ke dni, kdy mu byl FOA aplikován na „účtovanou" čelist ve
věku od dovršených 10 let do dovršených 18 let a 364 dní
2) pojištěnec je ke dni, kdy mu byl FOA aplikován na „účtovanou" čelist a též
k datu vyplacení Příspěvku nepřetržitě pojištěncem VZP ČR a podle délky trvání
pojištění padá o jedné z výše uvedených skupin a),b),c)
3) certifikace FOA byla provedena v období od 1. 9. 2002 do 31. 12. 2002 - pojištěnec
nebo jeho zákonný zástupce písemně stvrdí podpisem čestného prohlášení.

