Informace pro praktické lékaře o výměně průkazů mimořádných výhod u osob se
zdravotním postižením v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2015
Vážené kolegyně, kolegové, praktičtí lékaři pro dospělé a praktičtí lékaři pro děti a dorost,
ve smyslu přechodných ustanovení zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se
zdravotním postižením, a o změně souvisejících zákonů, a ve smyslu změn tohoto zákona zákonem č.
306/2013 Sb., o zrušení karty sociálních systémů, a zákonem č. 313/2013 Sb., kterým se mění zákon
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony,
skončí do 31. 12. 2015 platnost všech průkazů MV, sKaret s funkcí průkazu osoby se
zdravotním postižením (dále průkaz OZP) a platnost tzv. dočasných průkazů OZP.
Zákonem č. 306/2013 Sb. byla stanovena jednotná podoba průkazu OZP.
Ke shora uvedenému legislativnímu opatření bylo přistoupeno z toho důvodu, že občané se
zdravotním postižením jsou v současné době držiteli různých podob průkazů.
LPS ČSSZ předpokládá, že vzhledem k potřebě výměny „starých průkazů MV“ za nový průkaz OZP
dojde v roce 2014 a 2015 ke značnému zvýšení výkonu LPS v předmětné oblasti s potřebou vydání cca
o 100 až 125 tisíc posudků ročně více, než odpovídá obvyklému výkonu posudkových agend.
V roce 2014 lze očekávat, že pro účely přiznání průkazu OZP posoudí LPS ČSSZ celkem cca 245 000
případů. Z tohoto počtu se předpokládá, že 125 000 případů se bude týkat výměny průkazů
MV. V roce 2015 se očekává posouzení obdobného počtu případů pro účely výměny průkazu MV.
K zajištění hladkého průběhu a zvládnutí výše uvedeného počtu posouzení, zejména pro účely výměny
starých průkazů MV za nové, vás chceme požádat o spolupráci a pomoc při řešení této výjimečné
situace. Jde nám především o to, abyste na žádosti místně příslušných OSSZ o vypracování
„Lékařského nálezu pro posouzení zdravotního stavu“ zejména pro účely výměny průkazů reagovali
bez zbytečného prodlení. Tyto žádosti OSSZ budou označeny v pravém horním rohu
poznámkou „Výměna průkazu MV z moci úřední“. Tiskopis pro tyto účely bude dvoustránkový,
stejný, který se používá k posouzení pro účely příspěvku na zvláštní pomůcku pro osoby se zdravotním
postižením.
Tiskopis „Lékařský nález pro posouzení zdravotního stavu“ by měl obsahovat zejména základní
somatometrické údaje (tělesná výška, hmotnost, TK a puls), při kognitivní poruše výsledek MMSE
testu, při poruše smyslové uvést nález očního nebo ORL specialisty. Při funkčním postižení
pohybového systému by bylo vhodné popsat pohyblivost páteře, ramenních, kyčelních a kolenních
kloubů ve stupních, popř. uvést o jaký podíl fyziologického rozsahu je pohyb v kloubu omezen (o
čtvrtinu, polovinu, dvě třetiny, popř. popsat, že se jedná o ztuhlost kloubu apod.). Přivítali bychom
popis chůze klienta v interiéru a v exteriéru, uvedení informace s jakými opěrnými pomůckami se
pohybuje. U interních onemocnění popsat funkční parametry u postižených systémů (výsledek
echokardiografie, spirometrie, stupeň renálního selhání, závislost na koncentrátoru kyslíku nebo na
dialýze).
Děkujeme za pochopení a spolupráci.
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