
VZP ČR STUPŇUJE SVÉ ŠKRTY VŮČI SENIORŮM A OSOBÁM SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM! 

Dne 28. 12. 2012 zveřejnila Všeobecná zdravotní pojišťovna své rozhodnutí v roce 2013 nehradit 
inkontinenční podložky.  

Jedná se v případě této pojišťovny zejména v posledních dvou letech o další z několika kroků, které 

zaměřují své snahy o úspory proti nejvíce zranitelným skupinám – seniorům a osobám se zdravotním 
postižením.  

Rozhodnutí zdravotních pojišťoven nehradit podložky z veřejného zdravotního pojištění zasáhne  

zhruba 25 000 lidí, kteří patří do nízkopříjmových skupin a mezi sociálně slabé. Z toho zhruba polovina žije 

v domácnostech a polovina v pobytových zařízeních sociálních služeb (domovy pro seniory, domovy pro 

osoby se zdravotním postižením). Jedná se celkem o trh, který představuje cca 100 mil. Kč.  

Finanční situace seniorů a osob se zdravotním postižením je velice napjatá a toto dodatečné zatížení 
částkou 100 000 000 Kč považujeme za neúnosné. Také domněnka, že v případě institucí si mají tento 

výpadek hradit ze svých rozpočtů, je zcela lichá vzhledem ke skutečnosti, že poslední roky dochází ke 

snižování státních dotací a pro příští rok je ve státním rozpočtu opět nižší objem prostředků pro sociální 

služby.  

VZP ČR se dlouhodobě snaží omezit úhradu inkontinenčních pomůcek nebo spíše přenést toto 

břemeno na seniory a osoby se zdravotním postižením. Ať již v devadesátých letech, kdy se rozhodla 

nehradit inkontinenční pomůcky pobytových zařízení sociálních služeb a kdy až soudní rozhodnutí ji 

donutilo změnit svůj postoj, či jde o různé snahy omezovat tyto i jiné pomůcky (invalidní vozíky, 

kompenzační pomůcky).  

Známé jsou také snahy této pojišťovny omezovat úhradu ošetřovatelské péče v českých domovech pro 

seniory, kdy např. VZP zpochybňovala nutnost podávání léků potřebným osobám kvalifikovaným 

personálem, tj. všeobecnou zdravotní sestrou, nebo odmítala hradit podávání léků s argumentem, že není 

naplněn čas výkonu. I v tomto případě dal soud zapravdu poskytovateli sociálních služeb.  

Senioři a osoby se zdravotním postižením patří k nejzranitelnější skupině obyvatel České republiky. 
Nemůžeme zde čekat, že se budou soudit, a nelze očekávat ani tak silný odpor, jak je tomu VZP ČR zvyklá 

např. od zdravotnických zařízení.  

Šetřit na seniorech a zdravotně postižených považujeme při třetinové valorizaci penzí za skandální a 
vyzýváme nové vedení VZP k přehodnocení svého rozhodnutí. Odmítáme úspory, které povedou ke 
snižování kvality péče a života těchto osob.  

Vyzýváme VZP ČR k přehodnocení svého rozhodnutí.  

Vyzýváme ostatní zdravotní pojišťovny, aby slepě nenásledovaly tento krok.  
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