
Příloha č. 5

Poskytování pomůcek pro korekci vad smyslových orgánů, zubních protéz 
a kompenzačních pomůcek

Brýle a jiné korekční pomůcky - předepisují oční oddělení nemocnice s poliklinikou na poukazech SEVT skl. č. 14 281 0
Brýle při normální refrakční vadě - zpravidla jedny, při presbyopii možno předepsat dvoje na dvě různé vzdálenosti,

obdobně i při refrakční vadě a současné poruše akomodace nebo při současné
presbyopii (až troje)

- pracovníkům železnic a vlečkařům, u nichž je požadována smyslová skupina
1 až 3, a dalším pracovníkům, u nichž byla stanovena povinnost mít u sebe v
práci náhradní brýle, předepisují oční oddělení korekční brýle (výměna skel)
ve dvojím vyhotovení. Při poškození brýlí v zaměstnání lze předepsat náhradní
brýle s poznámkou „Mimořádný předpis, brýle poškozeny v práci"

- příslušníkům Sboru národní bezpečnosti a Sboru nápravné výchovy lze
předepsat kromě brýlí (náhradních brýlí) ještě korekční skla do ochranných
masek (i při refrakci od plus minus 3 dioptrie)

Brýle dalekohledové - předepisují se při tupozrakosti buï dvoje (tj. do dálky a do blízka) nebo jedny
s 1 nebo několika předsádkami do blízka. Schvaluje vedoucí očního oddělení

Brýle lupové - (lupový přídavek na normální brýle) předepisují se jako náhrada za
dalekohledové. Směrná užívací doba 3 roky

Brýle ortopedické (ptosové - entropiové) - v nekulatém tvaru, individuálně upravované. Předpis schvaluje vedoucí očního oddělení
Brýlová skla - do korekčních brýlí se předepisují skla sférická nebo torická, dětem do 15 let

v netříštivé úpravě. V netříštivé úpravě se předepisují též u skel minusových,
tmavých operačních, jednookým nemocným, epileptikům a pracujícím se
zvýšeným rizikem mechanických úrazů na pracovišti. Lentikulární skla lze
předepsat při refrakcích plus minus 10 dioptrií. Jiná skla (bodová, katral,
víceohnisková) lze podle potřeby předepisovat jen v individuálních případech

Bifokální skla zatavená - předepisují se nemocným, kteří je nutně potřebují ve svém povolání
Barevná skla - lze předepisovat v případech, kdy zrak trpí oslněním (zánět spojivek, po operaci oka

apod.). Skla s odstupňovanou absorpcí lze předepisovat výjimečně, se souhlasem
vedoucího očního oddělení, nemocnému, kdy to vyžaduje povaha jeho povolání

Výměny všech skel včetně nezbytné 
úpravy brýlových obrub

- lze předepisovat podle potřeby

Brýlové obruby - běžně se předepisují a poskytují obruby z plastických hmot v ceně 45,- Kčs.
Obruby individuálně zhotovené na účet státní zdravotní správy lze předepsat
jen mimořádně, pokud to vyžaduje ráz refrakční vady nebo deformita obličeje.
Druh obrub musí být řádně vyznačen na poukazu a jejich příjem potvrzen
nemocným. Obruby lze znovu předepsat dospělým zpravidla po třech letech,
dětem podle potřeby

Kontaktní čočky - z umělých hmot se předepisují a poskytují včetně nezbytného ochranného
pouzdra jen při absolutních indikacích [např. keratokonus, astigmatismus
irregularis, myopis gravis nad plus minus 10 (výjimečně plus minus 6) dioptrií,
afakie] nemocným, kteří je potřebují nezbytně pro výkon svého povolání, pokud
nemohou s brýlemi vůbec pracovat, či vykonávat sebeobstarávající činnost

- gelové, za stejných podmínek při afakii, anisometropii, anisoikonii a vysoké myopii

Předpis kontaktních čoček sportovcům musí doporučit ústřední výbor ČSTV, pilotům a výsadkářům Ústav leteckého zdravotnictví.
Lupy na čtení - předepisují se podle potřeby, lupy posuvné jen při nižším stupni krátkozrakosti

se souhlasem vedoucího očního oddělení
Mřížky na cvičení binokulárního vidění - podle potřeby
Mušle na dalekohledové brýle - předepisují se a poskytují slabozrakým nemocným se zákaly rohovek a

světloplachým osobám jako doplněk k dalekohledovým brýlím
Oční protézy - standardně vyráběné podle potřeby, individuálně zhotovené jen ve zvláštních

případech (vysoké zjizvení tkáně v orbitální oblasti, k dosažení uspokojivého
kosmetického efektu, na doporučení pracoviště plastické chirurgie apod.) po
schválení vedoucím očního oddělení

Oklusory - jako doplněk k léčbě tupozrakosti
Pásky oční - podle potřeby
Teploměry lékařské pro nevidomé - těm nevidomým nebo prakticky nevidomým, u nichž není zajištěn celodenní dozor

a jsou odkázáni při onemocnění na vlastní kontrolu tělesné teploty a dále nevidomým
rodičům dětí do 10 let. Teploměr po vystavení poukazu vydává příslušná distribuční
organizace a fakturuje jej okresnímu ústavu podle bydliště nevidomého

Sluchadla pro nedoslýchavé - zapůjčují ušní, nosní, krční oddělení nemocnice s poliklinikou III. typu
(popřípadě jiných určených nemocnic s poliklinikou). Opravy zajiš�uje a hradí
příslušný okresní ústav. Při trvalé změně bydliště do obvodu jiného okresního
ústavu se evidence přístroje převádí do tohoto ústavu

Pevné náhrady chrupu - poskytují se nezletilým a ženám v době těhotenství v době 6 měsíců po porodu,
jsou-li nutné k zachování pracovní výkonnosti, jako náhrada za zuby ztracené
pracovním úrazem, nemocí z povolání nebo jinými škodlivými vlivy pracovního
prostředí, jako náhrada za přední zuby osobám mladším 30 let
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Snímací zubní náhrady - včetně oprav bez příplatku
Kompenzační a rehabilitační pomůcky - po posouzení potřeby předepisují na poukazy rehabilitační a protetická oddělení

nemocnice s poliklinikou
a) kompenzační pomůcky

Deska pracovní k vozíku pro invalidy
Držák tužky A, B
Držák příboru
Držák konévky sklopný
Držák číše sklopný
Kartáč zádový
Kartáček na ruce s přísavkou
Podavač nůžkový - švédský
Podavač víceúčelový
Stolička a sedačka do vany
Hůl se stupněm
Nástavec hole protiskluzný
Houba mycí na tyči
Navlékač ponožek
Navlékač punčoch
Podložka protiskluzová do vany
Podkova sedací
Přenášecí pomůcka
Zvedák (sloupový, mobilní)
Madla koupelnová
Madla posuvná včetně upínače
Madla svislá
Pláštěnka pro vozíčkáře
Světelný budík
Světelný zvonek
Skřipec na hůl
Skluzové prkno
Návlek na ruku (dětský, dámský, pánský)
Zapínač knoflíků A, B, C
Stojan pro turmon
Šablony (pro podpis, obálku, pozvánky a pro rozpoznávání bankovek)
Žebříček
Tabulky pro nevidomé
Bodátko k tabulce
Indukční snímač KP 100
Indukční minicívka
Indukční smyčky 10 m, 25 m
Zesilovač pro indukční smyčky
Nabíječka akumulátorů
Ušní vložky
Podpěra na WC
Opěra na WC kombi
Nástavec na WC
Madla krakorcová na WC
Konzola pod speciální umyvadlo
Indikátor hladiny
Indikátor světla
Signalizátor zvuku elektrický
Smyčka indukčně závěsná

b) rehabilitační pomůcky
Ochranná helma
Polohovací klín pro skoliotiky
Rehabilitační brusle
Krauler I, II, MINI
Polohovací podložka
Polohovací válec
Rehabilitační šlapadlo
Cvičební stojan

Ostatní pomůcky v seznamu neuvedené mohou být předepisovány jen na účet nemocného
Vozíky pro invalidy - zapůjčují na návrh odborného lékaře příslušné okresní ústavy: typ vozíku podle rozsahu

postižení žadatele a podmínek, za nichž bude užíván, stanoví příslušný odborný lékař.
Při předepsání vozíků z dovozu je třeba se řídit zvláštními pokyny ministerstva

Zvedáky pro imobilní nemocné 
(včetně příslušenství)

- zapůjčují okresní ústavy na návrh odborného lékaře, který určí typ podle
rozsahu a postižení žadatele a podmínek, ve kterých bude zvedáku používáno

Údržbu a zajištění náhradních součástek vozíků pro invalidy a zvedáků pro imobilní nemocné hradí okresní ústav
nebo jiné zdravotnické zařízení, které je zapůjčilo do užívání.
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