
VII. 

Teze návrhu novely vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává 
seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění 

pozdějších předpisů 
 
Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými 
hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, bude v souvislosti s přijetím návrhu zákona 
změněna takto: 
 

1. V příloze v Kapitole 7 bodu 1 se do věty první za číslo „913“ vkládá číslo „923“. 
2. V příloze se za Kapitolu 913 – všeobecná sestra v sociálních službách vkládá nová 

Kapitola 923 – domácí ošetřovatelská péče v sociálních službách, která zní:  
 
„Kapitola 923 - domácí ošetřovatelská péče v sociálních službách 
 

xxxxx Zavedení nebo ukončení odborné zdravotní péče, administrativní činnost sestry 

 Výkon bude hrazen po předchozí indikaci ošetřujícího lékaře při převzetí pacienta do 

lékařem indikované péče. 

  

 Kategorie P – hrazen plně  Nositel 

S3 

INDX 

3 

Čas 

60 

 OF 1/1 den     

 OM A – pouze 

ambulantně 

    

       

 Čas výkonu 60  ZUM ne  

 Body 178  ZULP ne  

  s připočtením 10% 

navýšení práce nositelů 

celkem 196 

   

 
xxxxx Soubor ošetřovatelských intervencí – typ I. 

 Výkon se vykazuje v případě poskytování specializované ošetřovatelské péče 

prostřednictvím ošetřovatelského procesu u pacientů nesoběstačných, schopných pohybu 

mimo lůžko pouze s dopomocí nebo na invalidním vozíku. Součástí výkonu je samostatné 

provádění rehabilitačního ošetřování, to je zejména polohování, dechové cvičení a 

používání metody bazální stimulace nebo jejich prvků v indikovaných případech a dále 

provádění nutričního screeningu. Uváděný čas výkonu je počítán jako čas průměrný. 

  

 Kategorie P – hrazen plně  Nositel INDX Čas 
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S2 2 90 

 OF 1/1 den     

 OM A – pouze 

ambulantně 

    

       

 Čas výkonu 90  ZUM ne  

 Body 274  ZULP ne  

  s připočtením 10% 

navýšení práce nositelů 

celkem 295 

   

 
xxxxx Soubor ošetřovatelských intervencí – typ II. 

 Výkon se vykazuje při poskytování alespoň tří z následujících činností: 1. poskytování 

specializované ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu u pacientů 

vyžadujících úplnou obsluhu, neschopných provádět samostatně více než polovinu z úkonů 

sebeobsluhy; 2. poskytování specializované ošetřovatelské péče u pacientů psychicky 

alterovaných, vyžadujících dohled a nutné přechodné omezení pohybu; 3. poskytování 

specializované ošetřovatelské péče u pacientů s akutní či chronickou ránou nebo ranami; 4. 

provádění rehabilitačního ošetřování samostatně, provádění prevence závažných 

zdravotních komplikací z imobility, používání metody bazální stimulace nebo jejich prvků v 

indikovaných případech; 5. poskytování specializované ošetřovatelské péče pacientům s 

projevy malnutrice pravidelné vyhodnocování nutričního stavu pacienta a použitých 

intervencí samostatně. Uváděný čas výkonu je počítán jako čas průměrný. 

 

  

 Kategorie P – hrazen plně  Nositel 

S2 

INDX 

2 

Čas 

120 

 OF 1/1 den     

 OM A – pouze 

ambulantně 

    

       

 Čas výkonu 120  ZUM ne  

 Body 365  ZULP ne  

  s připočtením 10% 

navýšení práce nositelů 

celkem 394 

   

 
xxxxx Soubor ošetřovatelských intervencí – typ III. 

 Výkon se vykazuje při poskytování alespoň tří z následujících činností: 1. poskytování 

specializované ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu u pacientů 
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vyžadujících úplnou obsluhu, neschopných provádět samostatně ani s dopomocí více než 

polovinu z úkonů sebeobsluhy; 2. poskytování specializované ošetřovatelské péče u 

pacientů psychicky alterovaných, vyžadujících zvýšený dohled a nutné opakované omezení 

pohybu a případné farmakologické zklidnění; 3. poskytování specializované ošetřovatelské 

péče u pacientů s akutní či chronickou ránou nebo ranami; 4. provádění rehabilitačního 

ošetřování samostatně, provádění prevence závažných zdravotních komplikací z imobility, 

používání metody bazální stimulace nebo jejich prvků v indikovaných případech; 5. 

poskytování specializované ošetřovatelské péče pacientům s projevy malnutrice, pravidelné 

vyhodnocování nutričního stavu pacienta a použitých intervencí samostatně nebo ve 

spolupráci s nutričním terapeutem. Uváděný čas výkonu je počítán jako čas průměrný. 

 

  

 Kategorie P – hrazen plně  Nositel 

S2 

INDX 

2 

Čas 

150 

 OF 1/1 den     

 OM A – pouze 

ambulantně 

    

       

 Čas výkonu 150  ZUM ne  

 Body 456  ZULP ne  

  s připočtením 10% 

navýšení práce nositelů 

celkem 492 

   

 

xxxxx Soubor ošetřovatelských intervencí – typ IV. 

 Výkon se vykazuje při poskytování alespoň tří z následujících činností: 1. poskytování 

specializované ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu u pacientů 

dezorientovaných, zcela imobilních, vyžadujících úplnou obsluhu, neschopných provádět 

samostatně ani s dopomocí žádný z úkonů sebeobsluhy; 2. poskytování specializované 

ošetřovatelské péče u pacientů psychicky alterovaných a/nebo agresivních vyžadujících 

trvalý dohled a nutné farmakologické zklidnění; 3. provádění specializované ošetřovatelské 

péče u pacientů s vícečetnými rozsáhlými chronickými ranami; 4. provádění rehabilitačního 

ošetřování samostatně, provádění prevence závažných zdravotních komplikací z imobility, 

používání metody bazální stimulace nebo jejich prvků v indikovaných případech; 5. 

poskytování specializované ošetřovatelské péče pacientům v závažném nutričním stavu, 

pravidelné vyhodnocování nutričního stavu pacienta a použitých intervencí ve spolupráci s 

nutričním terapeutem. Uváděný čas výkonu je počítán jako čas průměrný. 
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 Kategorie P – hrazen plně  Nositel 

S2 

INDX 

2 

Čas 

180 

 OF 1/1 den     

 OM A – pouze 

ambulantně 

    

       

 Čas výkonu 180  ZUM ne  

 Body 548  ZULP ne  

  s připočtením 

10% navýšení 

práce nositelů 

celkem 549 

 

 

    

 xxxxx Soubor ošetřovatelských intervencí – typ V. 
 Výkon se vykazuje při poskytování specializované ošetřovatelské péče prostřednictvím 

ošetřovatelského procesu u pacientů v terminálním stavu. Uváděný čas výkonu je počítán 

jako čas průměrný. 

 
  
 Kategorie P – hrazen plně  Nositel 

S3 
INDX 
3 

Čas 
210 

 OF 1/1 den     
 OM A – pouze 

ambulantně 
    

       
 Čas výkonu 210  ZUM ne  
 Body 624  ZULP ne“.  
  s připočtením 10% 

navýšení práce nositelů 
celkem 686 
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