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III.
ODŮVODNĚNÍ
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních
výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.

I. Obecná část
Podle schváleného Plánu přípravy vyhlášek na rok 2019 se k tomuto materiálu nezpracovává
hodnocení dopadů regulace (RIA).

A. VYSVĚTLENÍ
NEZBYTNOSTI
NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY,
ODŮVODNĚNÍ HLAVNÍCH PRINCIPŮ, ZHODNOCENÍ PLATNÉHO PRÁVNÍHO
STAVU
Ministerstvo zdravotnictví na základě zmocnění obsaženého v § 17 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb.“), zpracovalo návrh vyhlášky, kterou se mění
vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).
Cílem vyhlášky je provést nezbytné změny v seznamu zdravotních výkonů - tj. zařazení nových
výkonů, aktualizace stávajících výkonů, které svým obsahem (materiály, léky, přístroje) neodpovídaly
skutečnosti, vyřazení výkonů, které se již nepoužívaly při vykazování zdravotní péče a byly nahrazeny
modernějšími metodami či technologiemi. V souvislosti se zařazováním nových výkonů dochází
i k doplnění, popř. inovaci, pravidel pro vykazování. Tato pravidla jsou popsána v obecné části
vyhlášky. Vyhláškou jsou také odstraněny nepřesnosti ve formulacích (např. v popisech výkonů zkratky, nejasná časová vymezení atd.), které mohly způsobovat nejasný výklad. Dále jsou
ve vyhlášce provedeny nezbytné změny s ohledem na platnou a účinnou právní úpravu, rozvoj
jednotlivých medicínských oborů, míru inflace, která je vyjádřena přírůstkem průměrného ročního
indexu spotřebitelských cen a s ohledem na veřejný zájem na zajištění zdravotních služeb. Podrobněji
jsou jednotlivé změny vysvětleny ve zvláštní části odůvodnění.
Návrh vyhlášky obsahuje v návaznosti na jednání poradního orgánu ministra zdravotnictví – Pracovní
skupiny k seznamu zdravotních výkonů (dále jen „Pracovní skupina“) novelizaci stávajících
zdravotních výkonů, zařazení nových zdravotních výkonů a zrušení nepoužívaných zdravotních
výkonů. Celkově návrh obsahuje zařazení či aktualizaci 103 zdravotních výkonů včetně 8 zdravotních
výkonů, které jsou navrženy ke zrušení.
V předloženém materiálu je zejména navrhováno:
1. zařadit do vyhlášky 41 nových zdravotních výkonů,
2. vyřadit z vyhlášky 8 obsoletních zdravotních výkonů již vzhledem k novějším medicínským
metodám,
3. zajistit odstranění technických nedostatků vyhlášky (např. chybná kalkulace ve výkonu
č. 81358 STANOVENÍ ŽLUČOVÝCH KYSELIN V KREVNÍM SÉRU v odbornosti 801,
upřesnění popisu ve výkonu č. 06648 BONIFIKAČNÍ VÝKON ZA PRÁCI SESTRY
V NEPŘETRŽITÉM NEBO TŘÍSMĚNNÉM PRACOVNÍM REŽIMU),
4. aktualizovat 54 stávajících zdravotních výkonů (např. zdravotní výkony odbornosti 107 –
kardiologie, 108 – nefrologie, 205 – pneumologie a ftizeologie, 407 – nukleární medicína, 697
– algeziologie – léčba bolesti – skupina 1, 701 – otorinolaryngologie, 706 – urologie, 801 –
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klinická biochemie, 911 – všeobecná sestra, 913 – všeobecná sestra v sociálních službách, 914
– sestra pro péči v psychiatrii, 999 – univerzální mezioborové výkony).
Podle § 17b zákona č. 48/1997 Sb. zařazení, změnu či vyřazení zdravotního výkonu ze seznamu
zdravotních výkonů navrhují Ministerstvo zdravotnictví, zdravotní pojišťovna nebo příslušná odborná
společnost sdružená v České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, profesní organizace nebo
odborná společnost, která sdružuje fyzické osoby s odbornou nebo specializovanou způsobilostí
vykonávající zdravotnické povolání. Každý návrh registračního listu zdravotního výkonu musí
obsahovat název, zdůvodnění návrhu, popis zdravotního výkonu a jeho provedení, pravidla pro jeho
vykazování a podklady pro výpočet jeho bodové hodnoty. Současně se u návrhu posuzuje účinnost
zdravotního výkonu a porovnání s prokázaným léčebným přínosem existujících postupů ve stejné nebo
podobné indikaci. Ministerstvo zdravotnictví vzory návrhu registračního listu zdravotního výkonu
včetně pokynů pro jeho vyplnění zveřejňuje na internetových stránkách. Na internetových stránkách
Ministerstva zdravotnictví jsou návrhy předložených návrhu registračních listů zdravotních výkonů
vyvěšeny pod dobu 30 dnů (http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/navrhy-registracnichlistu_12340_998_3.html).
Návrhy jednotlivých zdravotních výkonů, které jsou uvedeny ve zvláštní části, postup stanovený
v § 17b zákona 48/1997 Sb. naplnily.
V současné době se postupuje podle vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních
výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška je novelizována zpravidla
jednou ročně. Dosud poslední novelu dané vyhlášky představuje vyhláška č. 301/2018 Sb., která
nabyla účinnosti dne 1. ledna 2019.
Na základě rozvoje jednotlivých medicínských disciplín a dalších navazujících oborů kontinuálně
probíhá proces zařazování nových zdravotních výkonů do vyhlášky, změn v obsahu zařazených
zdravotních výkonů a vyřazování některých zdravotních výkonů, které již nevyhovují medicínským
poznatkům. Vznikají celé nové medicínské obory, s nimiž přicházejí také nové možnosti léčení,
prodloužení a zkvalitnění lidského života. Současně technický pokrok umožňuje medicínské využití
zcela nových technologií, materiálů či konstrukci zcela nových přístrojů, nových typů zdravotních
pomůcek apod. Vznik, změna a případně zánik jednotlivých zdravotních výkonů je tedy výsledkem
určitého objektivního vývoje, který je podmíněn rozvojem medicíny jako takové a ostatními změnami
ve zdravotnictví. Trvalým a nutným požadavkem na vyhlášku a smyslem její každoroční novelizace
pak je, aby vyhláška odpovídala aktuálnímu stavu medicíny, organizaci systému veřejného
zdravotního pojištění a tomu, jaké zdravotní služby jsou reálně poskytovány.
Výše uvedený trend je objektivně dán a je třeba adekvátním způsobem reagovat tak, aby vyhláška
v maximální dosažitelné míře odpovídala stavu vědeckého poznání a požadavku na racionální
vynakládání prostředků veřejného zdravotního pojištění. Medicína se neustále vyvíjí a posouvá, a aby
byly pacientům zajištěny kvalitní zdravotní služby, je zapotřebí s tímto vývojem zachovávat krok
a vyhlášku průběžně novelizovat a udržovat ji aktuální. Jednotlivé zdravotní výkony je přitom třeba
odborně posuzovat především z medicínských hledisek, k čemuž slouží zmíněná Pracovní skupina.
Subjekty dotčenými návrhem vyhlášky jsou účastníci systému veřejného zdravotního pojištění,
tj. poskytovatelé zdravotních služeb, zdravotní pojišťovny, pojištěnci veřejného zdravotního pojištění
a další osoby, kterým jsou poskytovány zdravotní služby.
Zachování vyhlášky v současné podobě by znamenalo nereflektování změn právního řádu i zastavení
pokroku medicíny s tím, že prostředky veřejného zdravotního pojištění by nebyly vynakládány
racionálně, v souladu s reálným stavem v oblasti zdravotních výkonů. Byl by tedy konzervován
již překonaný stav.
Novela stávající vyhlášky tak, jak je navrhováno, v oblasti legislativní reflektuje podmínky stanovené:
• zákonem č. 48/1997 Sb.,
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•
•

•

zákonem č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti
a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře
a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů,
zákonem č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu
nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním
zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských
zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 96/2004 Sb.“),
vyhláškou č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů
a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších předpisů.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY JEDNOTLIVÝCH MEDICÍNSKÝCH OBORŮ JSOU:
1. Zařazení nových zdravotních výkonů na základě doporučení Pracovní skupiny v těchto
oblastech:
 všeobecné praktické lékařství
 diabetologie
 nefrologie
 alergologie a klinická imunologie
 pneumologie a ftizeologie
 neurologie
 psychiatrie
 chirurgie
 cévní chirurgie
 kardiochirurgie
 laboratoř hematologická
 psychoterapie
 oftalmologie
 foniatrie
 klinická biochemie
 sestra pro péči v psychiatrii
2. Zrušení obsoletních výkonů, popř. již vzhledem k novějším medicínským metodám,
nepoužívaných zdravotních výkonů
 alergologie a klinická imunologie
 otorinolaryngologie – skupina 2
 otorinolaryngologie – skupina 3
 univerzální mezioborové výkony
3. Úpravy stávajících zdravotních výkonů z technického hlediska a v souladu s platnou
legislativou (např. textová úprava názvů a popisů výkonů, ve kterém je nositelkou všeobecná
sestra různé specializace, změna názvu Kapitoly 925 Domácí zdravotní péče na Domácí péči,
změna názvu Kapitoly 913 Všeobecná sestra v sociálních službách na Zdravotní služby
v pobytových zařízeních sociálních služeb).
4. Valorizace výkonů zdravotnické dopravní služby a zdravotnické záchranné služby
U výkonů zdravotnické dopravní služby dochází k aktualizaci vstupních parametrů (cena
pohonných hmot, cena vozidla, mzdy členů posádky) a úpravě příslušných koeficientů
kalkulačního vzorce. V rámci jednání přípravné fáze dohodovacího řízení o cenách pro rok
2020 ve skupině poskytovatelů zdravotnické dopravní služby mezi účastníky došlo k dohodě
o úhradě zdravotní péče.
U výkonů zdravotnické záchranné služby došlo v rámci jednání přípravné fáze dohodovacího
řízení o cenách pro rok 2020 mezi účastníky k dohodě o úhradě zdravotní péče.
5. Zařazení nového Ošetřovacího dne následné komplexní intenzivní léčebně rehabilitační péče
dětských pacientů s diagnózou dětské mozkové obrny. Jedná se o komplexní intenzivní péči
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o pacienta zahrnující všechny potřebné diagnostické a léčebně rehabilitační postupy, nutné
k dosažení maximálních rehabilitačních cílů. Vysoce účinnou léčbou dětí s poškozením
mozku různé etiologie je komplexní, intenzivní a opakovaná léčebně rehabilitační péče, která
doposud není v dostatečné míře definována a ohodnocena.
Vydání vyhlášky, která odpovídá dosaženému stavu medicíny i organizace zdravotnictví, je
předpokladem pro správné fungování systému poskytování hrazených zdravotních služeb. Proto
předkladatel považuje ponechání dosavadní úpravy a neprovedení novelizace vyhlášky za nežádoucí.
Žádoucí naopak je dosažení stavu, kdy poskytnuté zdravotní služby budou hrazeny adekvátně
prostřednictvím úhrady provedených zdravotních výkonů, přičemž tyto zdravotní výkony budou
odpovídat skutečně poskytnutým zdravotním službám.
Přínos navrhované vyhlášky je tedy především v kvalitativní rovině. Novelizovaná vyhláška bude
reflektovat současnou úroveň medicínského poznání, změny jiných právních předpisů a dojde též
k opravě některých nepřesností, na které bylo upozorněno při praktické aplikaci vyhlášky.
Konzultace předloženého návrhu byly provedeny formou projednání a schválení navržených změn
výše uvedené vyhlášky v Pracovní skupině za účasti zástupců České lékařské společnosti Jana
Evangelisty Purkyně, Otevřeného svazu zdravotních pojišťoven ČR, Svazu zdravotních pojišťoven
ČR, Asociace nemocnic ČR, České asociace sester, České lékařské komory, Sdružení ambulantních
specialistů, Sdružení praktických lékařů ČR, České farmaceutické společnosti ČLS JEP a Ministerstva
zdravotnictví. Projednávání navržených změn se rovněž účastní zástupce zastřešující pacientské
organizace. Pracovní skupina je odborná platforma, kde se v pravidelných intervalech (dle potřeby,
minimálně 1x za čtvrtletí) osobně scházejí zástupci výše uvedených subjektů. Účelem schůzek
pracovní skupiny je projednání navržených změn vyhlášky. Těmi jsou úpravy stávajících výkonů,
zavedení nových výkonů a vypuštění zdravotních výkonů, které již v praxi nejsou prováděny. Změny
jsou projednávány s odbornými společnostmi a zdravotními pojišťovnami tak, aby všechny zdravotní
výkony byly v souladu s moderními medicínskými poznatky.
Pracovní skupina jako odborný poradní orgán napomáhá svou činností k objektivnímu posuzování
návrhů na změny vyhlášky zařazením nových zdravotních výkonů či změnou a vyřazením stávajících
zdravotních výkonů s cílem přispět k zajištění kvality a dostupnosti zdravotních služeb a fungování
systému zdravotnictví a jeho stability v rámci finančních možností systému veřejného zdravotního
pojištění. Činnost Pracovní skupiny je kontinuální proces, v rámci kterého je posuzována, popř.
přehodnocována medicínská efektivita, určována relativní nákladovost jednotlivých výkonů,
odhadnuty celkové nároky na systém veřejného zdravotního pojištění a provedeno porovnání
s prokázaným léčebným přínosem stávajících postupů určených k léčbě ve stejné či obdobné indikaci.

B. ZHODNOCENÍ SOULADU NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY SE ZÁKONEM,
S MEZINÁRODNÍMI SMLOUVAMI A S PRÁVEM EVROPSKÉ UNIE
1. SOULAD SE ZÁKONEM, K JEHOŽ PROVEDENÍ JE NAVRŽENA, VČETNĚ SOULADU
SE ZÁKONNÝM ZMOCNĚNÍM K JEJÍMU VYDÁNÍ
Navrhovaná právní úprava je v souladu s § 17 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., k jehož provedení je
navržena, i se zákonem jako takovým. Předkládaný návrh novely vyhlášky je plně v souladu
s ústavním pořádkem České republiky.

2. SOULAD S MEZINÁRODNÍMI SMLOUVAMI A S PRÁVEM EU
Navrhovaná právní úprava není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika
vázána. Obsah předkládaného návrhu není předmětem žádné mezinárodní smlouvy, kterou je Česká
republika vázána. Návrhem vyhlášky není do právního řádu České republiky implementováno právo
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Evropské unie a návrh není s právem Evropské unie v rozporu. Upravovaná problematika je plně
v kompetenci členských států Evropské unie.

C. PŘEDPOKLÁDANÝ HOSPODÁŘSKÝ A FINANČNÍ DOPAD NAVRHOVANÉ
PRÁVNÍ ÚPRAVY
V rámci systému veřejného zdravotního pojištění dochází k úhradě zdravotních služeb poskytnutých
v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb. z omezených zdrojů, kterými systém disponuje. Výše úhrady
konkrétním segmentům či odbornostem je v kalendářním roce stanovena příslušnou vyhláškou
o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezeních (dále jen „úhradová
vyhláška“), nedohodnou-li se o úhradách jednotliví poskytovatelé zdravotních služeb se zdravotními
pojišťovnami v rámci svých vzájemných smluvních vztahů jinak. Avšak ani úhradová vyhláška, ani
vyhláška neovlivní celkový objem finančních prostředků systému veřejného zdravotního pojištění,
který je pro daný rok na úhradu péče k dispozici.
Administrativní náklady implementace návrhu vyhlášky jsou odhadovány jako zanedbatelné.
Informační systémy poskytovatelů zdravotních služeb i zdravotních pojišťoven jsou na tyto změny
připraveny i vzhledem k tomu, že ke změnám vyhlášky dochází každý rok.
V případě, že ve vyhlášce vycházejí novelizované zdravotní výkony, které již dříve existovaly, lze na
základě frekvence vykazování těchto výkonů v minulosti kvantifikovat dopad novelizace. Avšak
vycházejí-li převážně výkony nové, není z důvodu neexistence historických dat o jejich frekvenci
možné přesně určit jejich ekonomické dopady. Platí však, že počty bodů za jednotlivé výkony
neovlivňují celkovou výši finančních prostředků, které má systém veřejného zdravotního pojištění
k dispozici. Vzhledem k tomu, že tímto návrhem předkládané nové zdravotní výkony byly projednány
na jednání Pracovní skupiny a jejich projednávání se účastnili jak zástupci poskytovatelů zdravotních
služeb, tak zástupci zdravotních pojišťoven, je možné tvrdit, že dopady do systému veřejného
zdravotního pojištění jednotliví účastníci znají a jsou s nimi srozuměni. Konkrétní dopad vydání
nových výkonů ve vyhlášce rovněž závisí na tom, s kolika poskytovateli a v jakém rozsahu zdravotní
pojišťovny tyto nové výkony nasmlouvají, což je plně v gesci zdravotních pojišťoven.
Dopady navrhované vyhlášky do systému veřejného zdravotního pojištění na rok 2020:
Předběžné očekávané náklady ze zavedení nových výkonů dosáhnou v roce 2020 73,33 mil. Kč.
Celkově se jedná o 20 nových výkonů, u kterých lze vyčíslit konkrétní odhad frekvence vykazování,
hodnotu bodu a celkový počet bodů. Nejvyšší část nákladů bude způsobena vstupem výkonu č. 81732
- STANOVENÍ PEPTIDU UVOLŇUJÍCÍHO PRO-GASTRIN, který je zároveň výkonem s nejvyšší
odhadovanou frekvencí. Jednotkově nejdražšími výkony v doposud vyčíslených nákladech budou
výkon č. 75530 - CORNEAL CROSS LINKING s celkovými odhadovanými náklady 13,78 mil. Kč.,
výkon č. 81301 STANOVENÍ INTERLEUKINU IL6 s celkovými odhadovanými náklady 1,09 mil.
Kč.
Dalších 9 nových výkonů bude prováděno v rámci hospitalizačních případů, a tyto výkony tudíž
nemají přímý vliv na výkonové platby. Jejich zavedení však ovlivní případy vykazované pomocí DRG
kódů – hospitalizace.
V poslední řadě nově vstupují 12 výkonů, u kterých dosud nebyl vyčíslen jejich finanční dopad.
Dále dochází k valorizaci výkonů přepravy, a to ve smyslu nacenění vstupních parametrů a úpravy
příslušných koeficientů kalkulačního vzorce. V rámci jednání přípravné fáze dohodovacího řízení
o hodnotách bodu, výši úhrad hrazených služeb z veřejného zdravotního pojištění a regulačních
omezení pro rok 2020 ve skupině poskytovatelů zdravotnické dopravní služby došlo mezi účastníky
jednání k dohodě o úhradě. Dopad těchto změn při dohodnuté hodnotě bodu představuje 245 mil. Kč
do systému veřejného zdravotního pojištění. Ve skupině poskytovatelů zdravotnické záchranné služby
došlo mezi účastníky jednání také k dohodě o úhradě. Dopad změn přepravních výkonů při dohodnuté
hodnotě bodu představuje 179 mil. Kč do systému veřejného zdravotního pojištění.
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Lze tedy předpokládat, že případné náklady související s novými technologiemi, přístroji či materiály,
popř. posunem lékařské vědy, budou z části kompenzovány úsporami vyplývajícími z vyřazení
neefektivních a zastaralých postupů. Celkově tedy odhadujeme dopad do systému veřejného
zdravotního pojištění na rok 2020 cca 500 mil. Kč. Jedná se o horní hranici hodnot modelovaných
dopadů bez uplatnění regulací a limitů daných úhradovou vyhláškou. Zároveň je pro rok 2020 zajištěn
nárůst disponibilních prostředků do systému veřejného zdravotního pojištění zvýšeným výběrem
pojistného na veřejné zdravotní pojištění daným predikovaným zvyšováním mezd a platů a zvýšením
platby za státní pojištěnce. Možné navýšení nákladů zdravotních pojišťoven bude kryto těmito
prostředky.

D. ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A DOPADŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ
VE VZTAHU K ZÁKAZU DISKRIMINACE
V souvislosti s předloženým návrhem se nepředpokládají dopady v oblasti zákazu diskriminace.

E. DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A SOCIÁLNÍ DOPADY NAVRHOVANÉ
PRÁVNÍ ÚPRAVY
Navrhovaná novela nebude mít dopad na životní prostředí ani sociální dopady.

F. ZHODNOCENÍ DOPADŮ NAVRHOVANÉHO
K OCHRANĚ SOUKROMÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ŘEŠENÍ

VE

VZTAHU

Návrh neupravuje oblast ochrany soukromí a nakládání s osobními údaji. Navrhované změny se nijak
nedotknou ochrany osobních údajů dotčených subjektů. Nijak dotčeny nejsou ani děti do 18 let, které
jsou při poskytování zdravotních služeb povinny se prokazovat (samy nebo prostřednictvím
zákonného zástupce) platným průkazem pojištěnce nebo náhradním dokladem vydaným příslušnou
zdravotní pojišťovnou, jak vyplývá z obecné úpravy v ustanovení § 12 písm. h) zákona o veřejném
zdravotním pojištění.

G. ZHODNOCENÍ KORUPČNÍCH RIZIK NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ
Nepředpokládá se zvýšení korupčních rizik, neboť navrhovaná právní úprava žádným způsobem
nemění vztahy mezi jednotlivými osobami, které se na regulaci podílí nebo na něž regulace dopadá.

H. DOPADY VE VZTAHU K ZÁKAZU DISKRIMINACE A VE VZTAHU
K ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ
Návrh neobsahuje žádné ustanovení, které by bylo v rozporu se zákazem diskriminace. Dopad
na rovnost žen a mužů je neutrální.

CH. DOPADY NA VÝKON STÁTNÍ STATISTICKÉ SLUŽBY
Nepředpokládá se dopad návrhu na výkon státní statistické služby. Nedojde k narušení objektivity
statistických informací či k omezení a zkreslení zveřejňovaných údajů.

I. DOPADY NA BEZPEČNOST NEBO OBRANU STÁTU
Dopad na bezpečnost nebo obranu státu není pro navrhovanou novelu vyhlášky relevantní.
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II. Zvláštní část
K čl. I
TEXTOVÁ ČÁST
K bodu 1 (Kapitola 2 bod 9.2)
V souvislosti se zařazením nového výkonu NÁVŠTĚVA PSYCHIATRA, PSYCHOLOGA VE
VLASTNÍM SOCIÁLNÍM PROSTŘEDÍ PACIENTA v odbornosti 305 - psychiatrie je nutné upravit
znění v obecné části, aby nedocházelo k rozporu mezi popisem výkonu a zněním v obecné části
seznamu zdravotních výkonů a nebyla nijak omezena návštěva specialisty u pacienta.
K bodům 2 - 5 (Příloha Kapitola 2 bod 9.3) až 7 – 15, 31 – 35, 38, 53, 66 – 67, 75 – 84, 86, 96 – 97,
99, 102 - 114 V seznamu zdravotních výkonů dochází k úpravě pojmosloví v souladu se zákonem
č. 96/2004 Sb. Konkrétně dochází ke sjednocení, popř. upřesnění terminologie v názvech a popisech
výkonů, kde figuruje pojem „sestra“, „zdravotní sestra“. Současně dochází k úpravě terminologie
v obecné části seznamu zdravotních výkonů. Jako příklad uvádíme: psychiatrická sestra je nahrazena
pojmem sestra pro péči v psychiatrii, sestra je nahrazena např. pojmem všeobecná sestra, sestra pro
intenzivní péči, audiologická sestra – záleží na druhu poskytované péče, popř. ženská sestra je
nahrazena pojmem porodní asistentka. V případě odbornosti 925 – sestra domácí zdravotní péče a 913
– všeobecná sestra v sociálních službách dochází k aktualizaci názvů. Odbornost 925 je nově nazvaná
domácí péče a 913 je nově nazvaná ošetřovatelská péče v sociálních službách.
K bodu 6 (Příloha Kapitola 4 bod 44)
Vzhledem k tomu, že dochází k úpravě výkonů odbornosti 913, do obecné části jsou doplněny
podmínky pro vykazování výkonů v sociálních službách. Tato odbornost je dále přejmenována
na Ošetřovatelská péče v sociálních službách.
K bodům 16, 17, 18 (Příloha Kapitola 5 bod 1, 5.2., 7.1.10.)
Jedná se o zařazení nového ošetřovacího dne pro dětské pacienty s diagnózou dětské mozkové obrny
včetně podmínek vykazování tohoto ošetřovacího dne.
Dětská mozková obrna (DMO) je onemocnění etiologicky různorodé. Vysoce účinnou léčbou dětí
s poškozením mozku různé etiologie je komplexní, intenzivní a opakovaná léčebně rehabilitační péče,
která doposud není v dostatečné míře definována a ohodnocena. Jedná se o komplexní intenzivní péči
o pacienta zahrnující všechny potřebné diagnostické a léčebně rehabilitační postupy, nutné k dosažení
maximálních rehabilitačních cílů.
I přes zařazení tohoto nového ošetřovacího dne, lze stále vykazovat ošetřovací den č. 00027, který se
vykazuje na lůžkách dětských rehabilitačních odborných léčebných ústavů.
K bodům 19, 20 a 21 (Příloha Kapitola 7 body 1, 2)
Minutové režijní sazby se valorizují z důvodu inflace. Nové režijní sazby se vypočtou vždy
k 1. červenci kalendářního roku tak, že se k současné hodnotě přičte průměrná míra inflace (2,10 %)
za uplynulý rok. Tato data jsou publikována Českým statistickým úřadem. Nově stanovené minutové
režijní sazby se zaokrouhlují na dvě desetinná místa a používají se zpravidla v období od 1. ledna
do 31. prosince následujícího kalendářního roku.
K bodu 22
Ve výkonech přepravy číslo 40, 45, 46, 47, 48, 49 a 80 došlo ke změně několika vstupních parametrů:
1) Byla navýšena cena sanitky z 850 tis. Kč na 1 192 tis. Kč
2) Byla snížena cena pohonných hmot z 34,90 Kč na 33,60 Kč
3) Byla navýšena hrubá měsíční mzda řidiče z 16 000 Kč na 24 000 Kč
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4) Byl změněn koeficient vytíženosti vozidla z 2,0 na 2,1, respektive ze 1,5 na 1,6 u kódu 40
„přeprava v krajském městě“
5) Byl změněn koeficient navýšení imobilní x mobilní režim z 1,33 na 1,25, respektive ze 1,6 na 1,5
u kódu 40 „přeprava v krajském městě“.
U výkonů zdravotnické záchranné služby došlo v rámci jednání přípravné fáze dohodovacího řízení
o cenách pro rok 2020 mezi účastníky k dohodě o úhradě zdravotní péče, s tím že dochází k navýšení
bodového ohodnocení ve výkonech 60, 70, 72, 74 a 77.
Dále dochází k valorizaci výkonů 10 Přeprava zdravotnického pracovníka v návštěvní službě a výkonu
12 Přeprava lékaře v pohotovostní službě, a to o 9 %.

ČÁST PŘÍLOHY – PŘEHLED VÝKONŮ
K bodu 23
Jedná se o zařazení nového výkonu v odbornosti všeobecné praktické lékařství.
Potřeba časného záchytu demencí lékařem prvního kontaktu a časné diagnostiky Alzheimerovy
demence. Výkon je v souladu s principem evidence based medicine. Umožňuje časný záchyt demencí
praktickým lékařem. Předpokládaný dopad do systému veřejného zdravotního pojištění je odhadován
na 50 milionů Kč ročně.
K bodu 24
Jedná se o zařazení nových diagnostických výkonů v odbornosti všeobecné praktické lékařství.
STANOVENÍ D-DIMERU V ORDINACI
Slouží k vyloučení hluboké žilní trombózy nebo plicní embolie u pacientů s klinickými příznaky.
Vyloučení žilního tromboembolismu v ambulantní praxi sníží počet vyšetření v nemocnici
a hospitalizací. POCT k rychlé diagnostice tromboembolických stavů v terénní ambulanci. Umožňuje
vyloučení hluboké žilní trombózy a plicní embolie lékařem prvního kontaktu. Pod zkratkou POCT
se skrývá provádění měření a testů in vitro v místě péče o pacienta diagnostickými přístroji
s jednoduchým ovládáním. Měření a testy provádějí často pracovníci bez specializovaného
laboratorního vzdělání na klinických odděleních jako součást péče o pacienta. POCT zahrnuje
používání techniky u lůžka pacienta včetně přenosných analyzátorů, v praktických a odborných
ambulancích nebo techniky vlastněné pacientem. Výkon odpovídá zásadám evidence based medicine.
Zrychluje diagnostický proces lékařem prvního kontaktu. Očekávaná je ekonomická úspora,
spočívající v tom, že výkon umožní terénnímu lékaři zpřesnit diagnostiku a nebude tak nutné posílat
pacienty k akutnímu vyšetření do ambulancí lůžkových zařízení.
STANOVENÍ SRDEČNÍHO TROPONINU T V ORDINACI
Stanovení srdečního troponinu T ambulanci praktického lékaře umožňuje urychlení a zpřesnění
diferenciální diagnostiky bolestí na hrudi lékařem prvního kontaktu a rychlejší stanovení diagnózy
akutního infarktu myokardu. To umožní efektivnější směrování pacienta zkrácení času mezi počátkem
infarktu myokardu a intervencí. Mezi přínosy uvedeného výkonu patří rychlá diagnostika strukturního
poškození myokardu včetně akutního infarktu myokardu v ambulanci, zkrácení časové prodlevy
koronární intervence od počátku infarktu myokardu, zlepšení prognózy nemocného. Výkon je
v souladu s principy evidence based medicine. Umožňuje kvalifikované diferenciálně diagnostické
rozhodování lékaře prvního kontaktu u pacienta s bolestí na hrudi. Očekává se neutrální ekonomický
dopad do systému veřejného zdravotního pojištění.
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STANOVENÍ PRO BNP V ORDINACI
Výkon je určen ke zpřesnění diferenciální diagnostiky dušnosti v ordinaci prvního kontaktu
a diagnostice kardiálního selhání. Umožňuje zpřesnění léčby kardiálního selhání a monitoraci jejího
účinku. To povede ke snížení počtu vyšetření v nemocnici a hospitalizací. V souladu s principy
evidence based medicine. Zpřesnění diferenciální diagnostiky dušnosti. Snížení počtu hospitalizací
s kardiálním selháváním a zlepšením efektivity jejich ambulantní léčby. Očekává se snížení nákladů
na hospitalizaci pacientů s kardiálním selháváním.
K bodům 25 – 27
Jedná se o úpravu stávajících výkonů v odbornosti všeobecného praktického lékařství. Dochází
k úpravě popisu a názvů výkonu č. 01186 PŘEVZETÍ PACIENTA PO ONKOLOGICKÉ LÉČBĚ
DO PÉČE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE a 01188 NÁSLEDNÁ PROHLÍDKA PACIENTA
S ONKOLOGICKÝM ONEMOCNĚNÍM, a to z důvodu rozšíření této péče do gynekologických
ambulancí.
K bodu 28
Jedná se o zařazení nového výkonu v odbornosti všeobecné praktické lékařství.
Potřeba systematické péče o pacienty s prediabetem a jejich dispenzarizace praktickým lékařem
s cílem oddálit vznik diabetu II. typu a zamezit makro i mikrovaskulárním komplikacím. Prediabetes
má asi 5% populace, předchází vznik DM II typu až o několik let, což poskytuje dostatečný prostor
pro intervenci. Může být dokonce reverzibilní. Pro postiženého jedince představuje stejné riziko jako
DM II. typu: aterosklerotické komplikace, nárůst rizika onkologických onemocnění, je spojen
s komorbiditami jako je hypertenze, obezita, dyslipidemie. Časným záchytem a intervencí lze oddálit
vznik diabetu II. typu a jeho komplikací, což zlepší prognozu a kvalitu života pacienta a v konečném
efektu bude znamenat úsporu prostředků z veřejného zdravotního pojištění. Pokud má být ovlivněna
epidemii DM II typu, je nutné zahájit intervenci už u prediabetu. Předpokládaný dopad do systému
veřejného zdravotního pojištění je odhadován na 70 000 000 Kč ročně.
K bodu 29
Jedná se o zařazení nových výkonů v odbornosti praktického lékaře pro děti a dorost.
SLEDOVÁNÍ NOVOROZENCE S MIMOŘÁDNÝMI NÁROKY NA PÉČI V ORDINACI
PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DĚTI A DOROST
Systém doposud neřeší péči o novorozence předčasně propuštěné do domácí péče ani o novorozence
narozené mimo zdravotnické zařízení. Nároky na edukaci rodičů však zvolna rostou a také četnost
kontrol kojenců mimo frekvenci danou vyhláškou o preventivních prohlídkách je u rizikových
novorozenců vyšší. To nutí PLDD k častějším kontrolám rizikových novorozenců, aby snížili riziko
jejich akutní hospitalizace a vyšetření na lůžku. Většinu obtíží spojených s péčí o rizikového
novorozence lze řešit důslednou a opakovanou edukací rodičů a náležitou frekvencí ambulantních
kontrol v ordinaci PLDD. Nároky na frekvenci kontaktů a čas lékaře strávený péčí o rizikového
novorozence je násobně vyšší než u fyziologických novorozenců. Také četnost hospitalizace těchto
pacientů je několikanásobně vyšší, než u zdravých dětí. Riziko hospitalizace lze snížit častějšími
kontrolami PLDD a opakovanou edukací rodičů. Počet novorozenců splňujících kritéria výkonu je
ročně cca 5-10%. V průměrné ordinaci PLDD se tedy může jednat o cca 5 dětí ročně, krát počet
kontrol.
ZÁCHYT A SLEDOVÁNÍ PACIENTA S OBEZITOU V ORDINACI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
PRO DĚTI A DOROST
Epidemie výskytu obezity u dětí a dospívajících patří mezi prioritní problémy nejen v ČR,
ale i celosvětově. Intervence lékaře primární péče je všeobecně považována za nejúčinnější
a nejefektivnější. Výkon je zaměřen na záchyt a sledování obézních dětských pacientů. Obézní dítě je
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definováno jako dítě s hmotností nad 97 percentilem nebo dítě, jehož hmotnost v průběhu posledních
12 měsíců vzrostla o více než 2 percentilová pásma a současně se nachází nad 90 percentilem (vážně
ohrožené obezitou). PLDD získá anamnestické informace o stravovacích návycích a denním režimu,
včetně pohybových aktivit obézního dítěte a efektu již zavedených opatření. Provede klinické
vyšetření, zjištění antropometrických dat pacienta a jejich zanesení do percentilových grafů. Dále
provede diagnostickou rozvahu zhodnocení efektu režimových opatření, edukaci rodičů i pacienta
a návrh dalšího postupu, včetně indikace dalších komplementárních vyšetření. Provádí se jako
sledování obézního dítěte až 6x ročně, podle klinického vývoje, nebo skutečné potřeby, a v závislosti
na spolupráci pacienta. V neposlední řadě výkon zahrnuje edukaci a terapeutický pohovor s pacientem
a rodiči dítěte. Může být proveden kdykoliv při podezření na poruchu příjmu potravy, dále pak
v pravidelných intervalech v závislosti na klinickém vývoji onemocnění. V přepočtu na PLDD je cca
800 dětí - bude se jednat o děti předškolního a školního věku tj. cca 600 dětí. Výskyt obezity se udává
mezi 4-7 % a počet dětí s akcentující nadváhou lze odhadnout na nejvýše 1 %, souhrnně se tedy jedná
o cca 5-8 % populace, tedy mezi 30 až 48 dětmi v jedné ordinaci PLDD. Z nich lze očekávat více než
1 kontrolu u ½ z nich (nízká kompliance), tedy 15-24 dětí /PLDD x množství kontrol.
K bodu 30
Jedná se o zařazení nového výkonu v odbornosti diabetologie.
Přítomnost autonomní neuropatie (poruchy funkce periferního autonomního nervového systému),
především kardiovaskulární, zhoršuje morbiditu a mortalitu nemocných s diabetem. Dlouho probíhá
bez příznaků, v době manifestace jde již většinou o závažnou, těžce léčebně ovlivnitelnou formu této
orgánové komplikace diabetu. Spolehlivým indikátorem kardiovaskulární autonomní neuropatie je
pokles variability srdeční frekvence, kterou lze hodnotit pomocí speciálních neinvazivních
kardiovaskulárních testů.
Údaje o prevalenci autonomní neuropatie u diabetiků se významně liší, její závažnost, často klinicky
němá (klinicky se nedá zjistit), významně ovlivňuje prognózu pacienta a zvyšuje mortalitu
nemocných. Podle práce Zieglera umírá během 10 let 29 % pacientů se závažnou diabetickou
autonomní neuropatií ve srovnání s 6 % pacientů bez této komplikace. Nejčastější příčinou úmrtí
u těchto nemocných je infarkt myokardu, cévní mozková příhoda a náhlé úmrtí. Vyšetření autonomní
neuropatie u pacientů v rizikové skupině nebo s podezřením, nejasnými příznaky možného postižení,
má zásadní význam pro správnou diagnostiku a volbu dalšího terapeutického přístupu. Pacienti se
zjištěnou neuropatií musí být také komplexně edukováni za účelem prevence syndromu diabetické
nohy. Pro riziko akutních hemodynamických komplikací jim musí být poskytnuta zvýšená
perioperační péče. Z posudkového hlediska přítomnost závažně autonomní neuropatie vylučuje
možnost soustavné výdělečné činnosti a představuje indikaci k přiznání invalidního důchodu.
Předpokládaný počet výkonů je přibližně 150-200/rok na diabetologické centrum.
K bodu 36
Jedná se o zařazení nového výkonu v odbornosti infekčního lékařství.
Již standardně užívaný terapeutický výkon zejména v komplexní léčbě recidivující klostridiové
kolitidy, který nemá korelát v seznamu zdravotních výkonů. Předpokládaný počet výkonů je přibližně
cca 250 výkonů ročně, nutno zohlednit očekávanou finanční úsporu v daných indikacích podávaných
antibiotik, zejména fidaxomicinu.
K bodu 37
Jedná se o zařazení nového výkonu v odbornosti pneumologie a ftizeologie.
Akutní ošetření pneumothoraxu pneumologem za použití kompaktního systému obsahující
Heimlichovu chlopeň je novým přístupem k léčbě pacientů s pneumothoraxem různé etiologie. Tento
způsob léčby, umožňující i ambulantní terapii, výrazně zvyšuje komfort pacienta a redukuje další
náklady na péči ve srovnání s klasickou hrudní drenáží za použití hrudních drenů. Tento způsob je
již rozšířený v zemích západní Evropy a v USA. Očekává se, že terapie pneumothoraxu ambulantními
systémy by mohla být ročně v ČR provedena u cca 100 pacientů. Tento výkon je alternativou k hrudní
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drenáži. Při ambulantním způsobu terapie lze předpokládat, že odpadnou náklady spojené
s hospitalizací (pobyt cca 5-7 dní na akutním lůžku).
K bodu 39
Jedná se o zařazení nového výkonu v odbornosti alergologie a klinická imunologie.
Expoziční test nativní potravinou slouží k průkazu alergické reakce na potravinu nebo tolerance dané
potraviny cestou řízené stupňovité expozice perorální cestou. Potravinovou alergií (PA) trpí 3-6%
populace, v kojeneckém věku až 8% a její prevalence i incidence trvale narůstá. Nedílnou součástí
diagnostického algoritmu PA se staly potravinové expoziční testy. Anamnéza, provedení kožních
nativních testů a stanovení sérových hladin specifických IgE (imunoglobulin E) protilátek (sIgE)
nemusí být pro diagnózu PA dostačující. Negativita těchto vyšetření PA nevylučuje. PA může být
způsobena imunologickými mechanismy bez účastni IgE protilátek (pak jde o non-IgE
zprostředkované reakce). Na druhé straně ani průkaz vyšších hladin sIgE není pro diagnózu PA
rozhodující, v případě potravin může jít až v 60-70 % jen o potvrzení senzibilizace bez klinického
významu. Výsledkem je vysoké riziko chybné interpretace a následně i riziko chybných
terapeutických doporučení. Při neodhalení příčinné potraviny se zvýší riziko dalších reakcí,
které v nejvážnějších případech mohou ohrozit svého nositele i na životě. Zvyšují se tím i náklady
na léčbu komplikací i na následná nová vyšetření, včetně nákladné laboratorní diagnostiky. Expoziční
test s nativní potravinou se i z výše uvedených důvodů stal zlatým standardem diagnostiky. Z výše
uvedených vyšetření má nejvyšší specificitu i senzitivitu. Prokazuje příčinnou souvislost mezi
konkrétní potravinou a reakcí, lze jej využít i u non-IgE reakcí, a také přispívá k ověření navození
tolerance na danou potravinu. Přínosem jsou expoziční testy i při stanovení individuální prahové
dávky potravinového alergenu, která může být zcela individuální. Bylo prokázáno, že její odhad nelze
odvodit z laboratorních parametrů včetně hladin sIgE protilátek.
Vyloučení PA ušetří prostředky zdravotního pojištění na nákladnější léčbu alergických reakcí,
nákladnou laboratorní diagnostiku a na zbytečně nasazované a nepřiměřeně dlouhé dietní opatření,
včetně extenzivních mléčných hydrolyzátů nebo preparátů s volnými aminokyselinami při výživě
kojenců. Prověření podezření na PA v konečném důsledku šetří peníze za farmakologickou léčbu
alergických reakcí pacientů nasazením správné eliminační diety, zároveň šetří peníze za nákladnou
doplňující laboratorní diagnostiku při nejasné diagnóze a náklady na další léčbu alergického
onemocnění v rámci postupujícího alergického pochodu. Náklady na léčbu se zvyšují také u kojenců,
při nesprávné diagnóze a nesprávném nasazení eliminační diety - pomocí extenzivních hydrolyzátů
nebo preparátů s volnými aminokyselinami.
K bodu 40
Jedná se o zrušení stávajícího výkonu v odbornosti alergologie a klinická imunologie.
Z důvodu zařazení nového výkonu č. 27230 EXPOZIČNÍ TEST NATIVNÍ POTRAVINOU se
současný výkon č. 27260 DVOJITĚ SLEPÝ PLACEBEM KONTROLOVANÝ POTRAVINOVÝ
ORÁLNÍ EXPOZIČNÍ TEST zrušuje, neboť je novým výkonem nahrazen. V roce 2016 byl tento
výkon vykázán 68 krát.
K bodu 41
Jedná se o zařazení nového výkonu v odbornosti neurologie.
Resekční výkony jsou v současné době hlavním způsobem chirurgické léčby pacientů s farmakorezistentní fokální epilepsií. Účinnost tohoto postupu byla potvrzena nejen retrospektivním
hodnocením jednotlivých kohort pacientů, ale opakovaně i kontrolovanými randomizovanými
studiemi. Přesné určení elokventního kortexu může být u některých pacientů stejně významné jako
lokalizace epileptogenní zóny. V případě, kdy předpokládaná epileptogenní zóna sousedí nebo se
dokonce překrývá s elokventní oblastí, se nelze při provádění resekce spolehnout na obecné
anatomické údaje o lokalizaci jednotlivých funkcí. Lokalizace kortikálních funkcí může být navíc
významně modifikovaná přítomností patologického procesu. Resekce chybně zvolené epileptogenní
zóny nebo poškození elokventního kortexu může vést k přetrvávání záchvatů nebo k nevratnému
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neurologickému nebo kognitivnímu deficitu. Extraoperační kortikální stimulace předcházející
epileptochirugické operaci pomáhá účinně zpřesňovat rozsah operačního výkonu, pomáhá lokalizovat
důležité funkce a tím předcházet trvalé poruše funkce. Obojí zlepšuje prognózu pacienta a snižuje
náklady na následnou péči.
Resekční chirurgická léčba je často nákladná, ale v dlouhodobém horizontu je naopak ekonomicky
přínosná. Vymizení či podstatné snížení frekvence epileptických záchvatů a minimalizace rizika
dočasného a trvalého neurologického deficitu snižuje značně náklady prostřednictvím výhledové
redukce až úplného vysazení anti-epileptické medikace, snižuje náklady spojené s léčbou komplikací
přetrvávajících epileptických záchvatů a náklady na dlouhodobou péči danou minimalizací trvalého
pooperačního deficitu (poruchy hybnosti, citlivosti, porucha řeči, zraku atd.). Extra-operační přímá
elektrická kortikální stimulace se provádí pouze v centrech vysoce specializované péče pro farmakorezistentní epilepsie u části pacientů zvažovaných k resekční chirurgické léčbě, kteří před vlastním
výkonem vyžadují zavedení intrakraniálních elektrod. V ČR lze předpokládat 30 až 40 pacientů ročně.
K bodu 42 a 43
Jedná se o zařazení nových výkonů v odbornosti neurologie.
Intraoperační invazivní i neinvazivní stimulace, snímání a hodnocení evokovaných odpovědí všech
modalit včetně zárazu řeči na operačním sále v průběhu operačního zákroku. Monitorace je
multimodální a mnohokanálová, soustavná po celou dobu operačního zákroku. Jedná se především
o operace centrálního nervového systému (mozku, mozkového kmene, míchy), zásobujících cév
(především krkavice, aorta) a jejích obalů, dále komplexní operace baze lební a páteře včetně
korektivních operací kyfóz a skolióz, hlavových nervů, míšních kořenů a nervových pletení.
Redukce dočasného a trvalého neurologického deficitu snižuje perioperační morbiditu a značně
snižuje náklady na dlouhodobou péči o pacienty především s trvalým pooperačním deficitem.
Například: paraplegie, porucha řeči, porucha svěračů. Operace páteře a míchy mají především riziko
para-, tetraplegie. Intraoperační magnetická rezonance prokazatelně zvyšuje radikalitu bezpečné
resekce nízkostupňových gliomů, tím snižuje riziko upgradingu a recidivy a tím i prodlužuje životní
prognózu. Intraoperační magnetická rezonance prokazatelně zvyšuje radikalitu bezpečné resekce
hypofyzárních adenomů, tím zlepšuje prognózu pacientů. To vše bez zvýšení perioperační morbidity.
K bodům 44, 100, 101
Jedná se o zařazení nových výkonů v odbornosti psychiatrie, sestry pro péči v psychiatrii
a psychoterapie.
V říjnu roku 2013 byla ministrem zdravotnictví schválena Strategie reformy psychiatrické péče.
Z dokumentů, které reflektovaly na výtky mezinárodních organizací (Deklarace o duševním zdraví,
Akční plán duševního zdraví pro Evropu, Zelená kniha Komise evropských společenství), že v ČR je
zřejmá absence služeb v přirozeném prostředí pacienta a nízká míra koordinace jednotlivých složek
péče, byly odvozeny základní cíle Strategie reformy psychiatrické péče. Globálním cílem Strategie je
zlepšit kvalitu života lidem s duševním onemocněním. Kvalita života úzce souvisí s naplňováním
lidských práv duševně nemocných, proto hlavním motivem Strategie je právě důraz na uplatňování,
prosazování a naplňování lidských práv duševně nemocných v nejširším možném výkladu. Jednotlivé
cíle směřují k možnosti poskytování péče co nejblíže vlastnímu prostředí pacienta. Pro tuto změnu
v nastavení systému psychiatrické péče je nezbytně nutné změnit systém péče, který je u nás historicky
nastaven na poskytování péče ve velkých institucionárních zařízeních typu psychiatrických nemocnic.
Z důvodu proveditelnosti a udržitelnosti změn definovaných v Strategii reformy psychiatrické péče
bylo vytvořeno několik implementačních pracovních skupin. Byly vytvořeny standardy psychiatrické
péče, které byly uveřejněny ve Věstníku MZ č. 5/2016. V souladu s legislativou a standardům
definovaným ve Věstníku je třeba nastavit také udržitelné financování. Proto byly předloženy návrhy
ve formě registračních listů výkonů několika odborností, které jsou spolu provázané a jsou s cíli
Strategie v souladu, tzn., že jsou zaměřené na umožnění poskytování efektivní a kvalitní psychiatrické
péče tak, aby se v co největší míře podařilo předejít nákladným a dlouhým hospitalizacím, které jsou
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jednou z největších zátěží zdravotních systémů a u nás čerpají velký podíl z veřejného zdravotního
pojištění.
Snahou je, aby celkově došlo v systému zdravotní péče zvláště u vážně duševně nemocných
k včasnému záchytu onemocnění, zabránění relapsu, k možnosti poskytnutí krizové péče tak, aby se
zabránilo chronifikaci onemocnění všude, kde tomu jen lze. Současně v souladu se Strategií je cílem
změn umožnění poskytování péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta, zde převážně se zapojením
kvalifikovaných sester pro péči v psychiatrii.
K bodu 45
Jedná se o úpravu stávajícího výkonu v odbornosti nukleární medicíny.
V registračním listu výkonu dochází k úpravě textu kapitoly Obsah a rozsah výkonu tak,
aby pro aplikované terapeutické aktivity radiojódu 131I omezené nařízením Státního úřadu pro
jadernou bezpečnost (SÚJB) nebyla pro úhradu ze systému veřejného zdravotního pojištění
požadována hospitalizace na speciálním lůžkovém oddělení nukleární medicíny, pokud budou pro tuto
situaci splněny požadavky platné legislativy a SÚJB. V rámci těchto změn je navržena i úprava popisu
výkonu tak, aby byl v souladu se současnými evropskými doporučeními. Dále je zařazen do seznamu
ZULP účtovatelných s výkonem Jodid sodný. Léčba benigních chorob štítné žlázy pomocí radiojódu
je zavedeným léčebným standardem. Představuje velmi efektivní terapeutickou modalitu, která je
alternativou chirurgické léčby, která je spojena s vyšší nákladovostí, nízkým pacientským komfortem
a přidruženou morbiditou. Platná legislativa a dikce radiační ochrany v ČR umožňuje za naplnění
určitých podmínek při omezení výše aplikované terapeutické aktivity radiojódu provedení této léčby
v ambulantním režimu, což však nereflektuje stávající znění registračního listu výkonu. Obsah výkonu
je prakticky zcela naplněn, i pokud je prováděn v ambulantním režimu – management pacienta je
obdobný, zůstává nutnost dozimetrických měření a zajištění požadavků radiační ochrany. Není možné
a ani cílem navrhovaných změn převést veškerou tuto terapii do ambulantního režimu – hospitalizace
je v českých podmínkách ve většině případů nutná z medicínských důvodů a právě k naplnění
požadavků radiační ochrany. Druhá úprava má za cíl uvedení užívaných forem radiojódu v soulad
s praxí a dostupnými léčivy. IPLP 0002076 je alternativou IPLP 0002050 Jodid sodný inj. 131I
ve formě terapeutické kapsle, která je pro léčbu často užívána.
K bodům 46 a 47
Jedná se o zařazení nových výkonů v odbornosti chirurgie.
Rozdělení původního výkonu 51850 PŘEVAZ RÁNY METODOU NPWT ZALOŽENÉ NA
KONTROLOVANÉM PODTLAKU na 2 části - vlastní převaz a průběh 24 hod. terapie. NPWT negative pressure wound therapy je celosvětově používanou metodou k podpoře hojení ran a její
účinnost byla ověřena řadou klinických studií. Podtlakem se aktivně zmenšuje výsledná plocha rány,
snižuje se bakteriální zátěž, urychluje se čistící fáze hojení rány, snižuje se spotřeba antibiotik a tím
i celkové výdaje za léčbu. Pacienty lze brzy mobilizovat, rehabilitovat a v určitých případech je možno
jejich léčbu dokončit ambulantní cestou.
Stávající výkon 51850 je omezen pouze pro hospitalizované pacienty. Postupem času došlo ke změně
užívání této metody, původně předpokládaná výměna v každodenním rytmu je podle situace
nahrazována výměnou v intervalu 3 - 5 dnů. Přesto však amortizace přístroje je počítána pouze za 30
minut vlastního převazu. Proto je navržen samostatný výkon na převaz a samostatný výkon na průběh
podtlakové terapie - výkon 51849. V roce 2018 byl výkon 51850 vykázán zhruba u 3900 pacientů,
předpokládá se, že 1/3 bude možno léčit ambulantně (viz navrhovaný výkon 51852, zbývá 2600
pacientů ročně).
K bodu 48
Jedná se o úpravu stávajících výkonů v odbornosti cévní chirurgie.
Jedná se o úpravu stávajících výkonů, které zajišťují operaci pro rupturu břišní aorty nebo elektivní
bifurkační náhrady, větvený bypass subdiafragmatického úseku břišní aorty a pánevních tepen.
Důvodem pro změnové řízení je aktualizace materiálových nákladů, odstranění zastaralých údajů.
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Do výkonů je také doplněno, že je lze provádět v centrech vysoce specializované komplexní
kardiovaskulární péče.
K bodu 49
Jedná se o zařazení nového výkonu v odbornosti cévní chirurgie.
Výkon je určen pro vykazování hybridního chirurgického a endovaskulárního výkonu v oblasti břišní
aorty, pánevních tepen nebo tepen dolních končetin a jejich větví. Se vznikem hybridních sálů je
umožněno v jedné době a při jedné anestézii provést kombinovaně otevřenou a endovaskulární
intervenci, která musela být dříve rozdělena do dvou hospitalizací. Cílem je větší pohodlí pro pacienta
a snížení počtu dní na lůžku i výdajů.
Existence hybridních sálů umožňuje současné provedení endovaskulární intervence a otevřeného
operačního výkonu, je-li zapotřebí, aby na sebe tyto výkony bezprostředně navazovaly. Konvenční
chirurgické řešení složitých postižení břišní aorty zahrnujících různé segmenty viscerální a subrenální
aorty vyžaduje rozsáhlé incize a operace ve více dobách, což u těchto pacientů vede k vysoké
morbiditě a mortalitě. Hybridním, kombinovaným přístupem se sníží zátěž pro pacienta a zjednoduší
operační výkony, které by jinak mohly vyžadovat rozsáhlý abdominální přístup.
Zařazení výkonu by mohlo mít pozitivní ekonomický dopad, protože hybridní sály byly v některých
kardiovaskulárních centrech již vybudovány, v některých se budují. Vlastní výkon je doposud
prováděn ve dvou dobách, tedy v rámci dvou hospitalizací, provedení v jedné době přinese úsporu ve
smyslu snížení počtu hospitalizací.
K bodu 50
Jedná se o zařazení nového výkonu v odbornosti kardiochirurgie.
Prudký rozvoj miniinvazivní chirurgie stále významněji mění spektrum a podobu výkonů
i v kardiochirurgii. Miniinvazivní přístup v chirurgické léčbě mitrální a trikuspidální chlopně se stal
plnohodnotnou alternativou klasického přístupu ze sternotomie. Video-asistovaný přístup z malé
torakotomie, označovaný jako MICS (minimally invasive cardiac surgery), se využívá k léčbě vad
atrioventrikulárních chlopní, defektu septa síní nebo odstranění patologických útvarů ze srdečních síní.
Výhodou těchto výkonů je menší pooperační bolestivost, kratší doba hospitalizace, celkově rychlejší
rekonvalescence a lepší kosmetický efekt.
Vzhledem k tomu, že výkon je již na vybraných pracovištích prováděn, nelze očekávat zásadní dopad
do systému veřejného zdravotního pojištění.
K bodům 51, 52
Jedná se o technickou úpravu stávajících výkonů v odbornosti ortopedie.
V popisech výkonu je aktualizován pojem „specializovaný jednodenní stacionář“ tak, aby byl
v souladu s právními předpisy, a dále u výkonu 66039 SLOŽITÁ ARTROSKOPIE je opravena
technická chyba v omezení místem.
K bodu 54
Jedná se o úpravu stávajícího výkonu v odbornosti otorinolaryngologie.
Ve výkonu jsou upravena indikační kritéria, konkrétně dochází v popisu výkonu k odstranění
podmínky indikace komplexním onkologickým centrem a komplexním cerebrovaskulárním centrem.
Podmínky úhrady mohou být stanoveny pouze zákonem, nikoliv vyhláškou.
K bodu 55
Jedná se o úpravu stávajícího výkonu v odbornosti otorinolaryngologie.
Vyšetření flexibilní zvětšovací technikou umožňuje přesnou a bezchybnou diagnostiku vnitřních
orgánů v oblasti otorinolaryngologie oproti technice prostého pohledu pomocí nosního
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či laryngoskopického zrcátka. Výkon nebyl zadán kompletně, chyběly materiálové náklady k anestesii
pacienta a desinfekci optického přístroje.
K bodu 56 a 57
Jedná se o zrušení stávajících výkonů v odbornosti otorinolaryngologie skupina 2 a 3.
Jedná se o zrušení stávajících výkonů, u nichž byly postupy provádění již překonány či nahrazeny
zcela novými technologiemi. Výkony byly navrženy ke zrušení z důvodu zastaralých metod stanovení,
které již neodpovídají dnešním možnostem. Některé parametry byly nahrazeny stanovením
specifičtějších, a proto lze výkony považovat za obsoletní.
K bodu 58
Jedná se o zařazení nového výkonu v odbornosti foniatrie.
Rozvoj péče o sluchově postižené děti a správná indikace k rehabilitační péči pomocí sluchadel či
chirurgické péči metodou kochleární implantace (CI) vyžaduje použití vyšetřovací metody VRA
(Visual Reinforcement Audiometry - česky: Zrakově podporovaná audiometrie). Sluch stejně jako
všechny lidské smysly je vysoce individuální. Všechna základní a primární vyšetření stavu sluchu
a slyšení jsou založena na výpovědi vyšetřovaného, co slyší a v jaké kvalitě to slyší, zda rozumí atd.
Takové vyšetření u nejmenších dětí nelze použít, i když přináší nejkomplexnější a nejúplnější
informace o stavu sluchu pacienta. U dětí jsou využívány metody objektivní, které hrubě určují, zda
mozek na zvuky reaguje či nikoli. Pokud objektivní metodou do půl roku života dítěte zjistíme
postižení sluchu, aplikují se sluchadla a později, je-li to nutné, kochleární implantát. V obou případech
je třeba opakovaně zjišťovat, jak kompenzované dítě reaguje skutečně na zvuky či řeč okolního světa.
Podle výsledků vyšetření se doladí digitální nastavení sluchadel či kochleárního implantátu, a to
i několikrát v prvním roce života.
Neexistuje odpovídající alternativa za možnost ocenění reakcí dítěte od 6 měsíců věku na zvukové
podněty, tedy zda dítě slyší či neslyší. Užívá se jednoznačně především u dětí sluchově postižených
a s korekcí sluchadly nebo kochleárním aparátem, aby korigující lékař zjistil, zda použití
nastavovacích prvků tak, jak byly aplikovány, dítě skutečně vnímá nebo nevnímá. Jedná se
o vyšetřovací metodu, která musí být uplatněna vždy, pokud je korigován sluch nejmenších dětí.
V současné době neexistuje jiná srovnatelná metoda při korekci sluchu sluchově postižených
nejmenších dětí.
Každoročně se v ČR diagnostikuje cca 100-120 sluchových hendikepů u dětí. Vyšetření VRA vyžadují
vždy, pokud nejsou schopni spolupráce při vyšetření klasickou prahovou audiometrií.
K bodu 59
Jedná se o zařazení nového výkonu v odbornosti oftalmologie.
Keratokonus je progresivní, zpravidla oboustranné (85%), ektatické onemocnění rohovky
charakterizované konickým ztenčováním a vyklenováním centrální, případně paracentrální části
rohovky, spojeným se vznikem nepravidelného astigmatismu. Projevy většinou začínají již ve 2. a 3.
dekádě života, kdy nárůstem myopie a nepravidelného rohovkového astigmatismu dochází
k významnému zhoršení zrakové ostrosti. Neléčené onemocnění může vést až k praktické slepotě.
Keratokonus dle stupně progrese a závažnosti onemocnění rozdělujeme do pěti kategorií - frustní
forma a keratokonus I. - IV. stupně. Metoda corneal cross linking (CXL) je považována za jedinou
účinnou metodu, která je schopná do určité míry zpomalit, případně zastavit progresi onemocnění.
Principem zákroku je nasycení stromatu rohovky pomocí roztoku riboflavinu a následná expozici UVA záření (365 nm). Vlivem tohoto zákroku dojde k vytvoření dodatečných vazeb v rohovkovém
kolagenu a tím ke zpevnění rohovky a zastavení progrese onemocnění v 80-90 % případů.
Z ekonomického hlediska byla prokázána výhodnost této metody, která je schopna snížit počet
pacientů indikovaných k transplantaci rohovky – perforující keratoplastice, která je finančně
náročnější a je spojena s vyšším rizikem možných komplikací. Incidence a prevalence onemocnění se
liší dle rasy a země výskytu. Například v Holandsku je prevalence odhadována na 1/375, incidence
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1/7500. Vztaženo k těmto údajům lze v ČR při dokonalé diagnostice přepokládat cca 1300 nových
případů ročně. Nicméně ne všichni tito nově zjištění pacienti jsou indikování k terapii CXL (chybí
progrese, malé postižení rohovky, vyšší věk pacienta). Lze tedy předpokládat zhruba 650 výkonů
ročně.
K bodům 60, 61 a 62
Jedná se o úpravu stávajících výkonů v odbornosti oftalmologie.
Vzhledem k tomu, že dochází k aktualizaci materiálových položek ve výkonu
FAKOEMULZIFIKACE – 1 OKO, na návrh odborné společnosti jsou současně upraveny výkony
č. 75347 IMPLANTACE NITROOČNÍ ČOČKY - PMMA (1 OKO) a 75348 IMPLANTACE
NITROOČNÍ ČOČKY - MĚKKÁ (FOLDABLE) (1 OKO), kdy se z výkonů vypouští Materiál
viskoelastický.
K bodu 63
Jedná se o úpravu stávajícího výkonu v odbornosti urologie.
Při revizi výkonu se ukázalo, že současné znění nevyhovuje medicínské praxi, neboť se u výkonu
standardně připouští možnost vykazování zvlášť účtovaných léčivých přípravků. Ve vyhlášce není tato
skutečnost zohledněna, a proto se navrhuje aktualizace výkonu, aby byl v souladu s medicínskou
praxí.
K bodu 64
Jedná se o zařazení nových výkonů v odbornosti urologie.
INTRAVEZIKÁLNÍ TERMOCHEMOTERAPIE
Cílem intravezikální léčby svalovinu neinfiltrujících nádorů močového měchýře (kategorie Ta, T1
a Tis dle TNM klasifikace) je snížení počtu recidiv a progresí onemocnění. Intravezikální
termochemoterapie využívá zvýšení teploty uvnitř měchýře během aplikace cytostatika. Toho je
dosaženo recirkulací cytostatika v uzavřeném systému (zahrnujícím přístroj a do měchýře zavedený
katetr), který udržuje konstantní teplotu cirkulující látky na 43oC. Vyšší teplota umožňuje lepší průnik
cytostatika do stěny měchýře a jeho vyšší účinnost. Metoda přináší zvýšení účinnosti standardní
intravezikální chemoterapie u uroteliálních nádorů. Předpokládá se 200 instilací ročně.
RADIOFREKVENČNĚ INDUKOVANÁ INTRAVEZIKÁLNÍ CHEMOHYPERTERMIE
Cílem intravezikální léčby svalovinu neinfiltrujících nádorů močového měchýře (kategorie Ta, T1
a Tis dle TNM klasifikace) je snížení počtu recidiv a progresí onemocnění. Radiofrekvenčně
indukovaná chemohypertermie využívá 915 MHz radiofrekvenční energii, která je generována
přístrojem a aplikována speciálním katetrem. Katetrem je do měchýře aplikováno i cytostatikum,
přičemž radiofrekvencí je dosaženo vzestupu teploty ve stěně močového měchýře a lepšímu průniku
cytostatika do ní. Metoda přináší zvýšení účinnosti standardní intravezikální chemoterapie
u uroteliálních nádorů. Hypertermie v kombinaci s chemoterapií přináší snížení počtu recidiv
uroteliálních nádorů ve srovnání se standardní intravezikální chemoterapií a tím i snížení počtu
nutných následných operačních výkonů. Předpokládá se 200 instilací ročně.
K bodu 65
Jedná se zařazení nové odbornosti 719 – urgentní medicína – skupiny 1 včetně nových výkonů.
V České republice podobně jako ve světě dochází k soustředění péče o pacienty s náhlou změnou
zdravotního stavu různé závažnosti na specializovaná oddělení – urgentní příjmy. Ošetření nemocných
na urgentním příjmu zvyšuje bezpečnost zdravotní péče, je vysoce efektivní a vede ke snížení počtu
hospitalizovaných. Neexistence výkonů pro urgentní příjem vede k různému náhradnímu
a netransparentnímu vykazování nemalého objemu akutní zdravotní péče.
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TRIÁŽ PACIENTŮ NA ODDĚLENÍ URGENTNÍM PŘÍJMU
V současném systému přednemocniční péče, kdy je výjezdová činnost zajišťována především
posádkami bez lékaře je nutné zřídit jediné místo v nemocnici, kam může záchranná služba předávat
nemocné (tzv. kontaktní místo). Na tomto místě – urgentním příjmu – jsou nemocní předáni, následně
po vyšetření, případně ošetření lékařem nemocní vraceni do domácího prostředí nebo hospitalizováni.
Na urgentní příjem přichází nemocní s pestrou paletou příznaků a chorob. Proto musí být na vstupu
roztříděni („roztriážováni“) podle převažujících příznaků do jednotlivých ambulancí (všeobecných
nebo specializovaných). Dalším kritériem, které se musí při triáži brát v úvahu je naléhavost ošetření.
Cílem třídění je ošetřit všechny nemocné co nejefektivněji a přiměřeném čase. Celosvětově vznikla
řada sofistikovaných algoritmů, které třídění zpřesňují a usnadňují. Třídění nemocných na urgentním
příjmu je specializovaná činnost, která vyžaduje odborné znalosti a zkušenosti. Třídění může provádět
proškolený NLZP s VŠ vzděláním, specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí.
KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM URGENTNÍHO PŘÍJMU
KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM URGENTNÍHO PŘÍJMU
Ošetření nemocných na urgentním příjmu zvyšuje bezpečnost zdravotní péče, je vysoce efektivní
a vede ke snížení počtu hospitalizovaných. Pro lékaře na urgentním příjmu se jedná vždy o nově
příchozího nemocného. Je třeba odebrat kompletní anamnézu, zhodnotit předchorobí, zaměřit se
na akutní potíže, ty vyhodnotit, provést kompletní fyzikální vyšetření, laboratorní a zobrazovací
vyšetření, příp. vyžádat spolupráci specialisty. Po stanovení diagnózy musí rozhodnout o hospitalizaci
nebo o propuštění nemocného do domácího léčení a provést zápis. Na intenzivní vyšetřovně je lékař
konfrontován s pacientem se selhávajícími životními funkcemi. Tito nemocní musí být vyšetřeni velmi
pečlivě a přitom pod časovým tlakem. Vyšetření probíhá zároveň s život zachraňujícími výkony.
Z velké části je zkušený urgentista zvládá sám, mnohdy si vyžádá spolupráci jiných specialistů.
Pracuje pod vysokým psychickým tlakem.
PÉČE O NEMOCNÉHO NA INTENZIVNÍ VYŠETŘOVNĚ URGENTNÍHO PŘÍJMU Á 15 MIN
Na intenzivní vyšetřovně je pak lékař konfrontován s pacientem se selhávajícími životními funkcemi,
kterému bezprostředně hrozí úmrtí (závažné úrazy, po resuscitaci, poruchy vědomí, šokové stavy,
krvácení, intoxikace, akutní cévní mozková příhoda). Je nezbytná monitorace (mnohdy invazivní)
životních funkcí, jsou prováděny život zachraňující výkony a podporovány selhávající orgánové
systémy. Schází se zde konziliáři. Intenzivní vyšetřovna je vybavena na úrovni resuscitačních lůžek,
tak aby umožňovala komplexní resuscitační péči. Po ukončení péče na intenzivní vyšetřovně
a stabilizaci životních funkcí je nutná kontrola lékařem a správné směrování na místo definitivní
nemocniční péče. Nemocný přitom stráví na vyšetřovně v průměru 2 hodiny. Navrhujeme vytvořit kód
pokrývající intenzivní péči v prvních minutách po převzetí do nemocnice. Je v něm zahrnuta
monitorace životních funkcí, lékařská péče mimo specifické přímo vykazované výkony, ošetřovatelská
péče, péče o tepelný komfort.
PÉČE O NEMOCNÉHO NA EXPEKTAČNÍ HALE URGENTNÍHO PŘÍJMU Á 15 MIN
Na observační lůžka (umístěná v expektační hale) urgentního příjmu jsou pokládáni pacienti,
kterým nehrozí selhání základních životních funkcí, ale kteří nejsou schopni vyčkat výsledků vyšetření
v čekárně nebo je u nich již v průběhu čekání nutno zahájit terapii. Mnozí z těchto nemocných
po úspěšné léčbě a odeznění subjektivních potíží odcházejí domů. Observační lůžka mohou být
užívána i k ambulantní infuzní terapii. Péče na expektační hale je zajištěna lékařem urgentního příjmu
a týmem NLZP. Nemocný je přitom sledován a jsou monitorovány jeho základní životní funkce. Může
tak být promptně reagováno na změny jeho zdravotního stavu. Nemocný stráví na observačním lůžku
v průměru 3 hodiny. Navrhujeme vytvořit kód pokrývající péči v prvních minutách po převzetí
do nemocnice, který by pokryl péči ještě před přijetím do nemocnice. Je v něm zahrnuta monitorace
životních funkcí, lékařská péče mimo specifické přímo vykazované výkony, ošetřovatelská péče, péče
o tepelný komfort.
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K bodům 68
Jedná se o úpravu stávajících výkonů v odbornosti algeziologie – léčba bolesti.
Ve výkonech dochází ke změně frekvenčního omezení, k upřesnění popisů výkonů a doplnění
podmínky, že je nutná trvalá přítomnost atestovaného algeziologa v době ordinačních hodin. Dále je
upřesněn zvlášť účtovaný materiál (katetr, zaváděcí jehla) a původní přístroj – generátor
radiofrekvenční je nahrazen modernějším přístrojovým vybavením tj. externí stimulátor.
K bodu 69
Jedná se o zařazení nového výkonu v odbornosti klinické biochemie.
Stanovení koncentrace interkulinu IL-6 je významným přínosem v diagnostice septických stavů
a náhlých příhod břišních. IL-6 je nejčasnějším ukazatelem rozvíjejícího se zánětu, ať již systémového
či lokalizovaného. Jeho vzestup následuje několik desítek minut (cca 20) po působení zánětlivého
inzultu, maxima dosahuje v průběhu 2 hodin a zvýšená hladina přetrvává 48-72 hod. Další již
používané markery prokalcitonin a C-reaktivní protein se opožďují za IL-6 cca o 6 hodin. Pokles IL-6
signalizující zlepšení klinického stavu předchází pokles C-reaktivního proteinu o 24-48 hodin.
Unikátní přínos má IL-6 u donošených i nedonošených novorozenců, kde C-reaktivní protein
nereaguje a prokalcitonin je limitován fyziologickým vzestupem trvajícím do 48 hod po narození.
Hlavními indikacemi stanovení IL-6 je časná diagnostika sepse a dalších zánětlivých stavů
a diferenciální diagnostika bolestí břicha, kde významný vzestup IL-6 signalizuje závažnější stav.
Stanovení je určeno pro hospitalizované pacienty a příjmové ambulance nemocnic.
Uvážlivá indikace stanovení IL-6 nepochybně vede k redukci nákladů na následnou zdravotní péči,
časná diagnostika a léčba zkracuje pobyt hospitalizovaných pacientů v nemocnici a redukuje rozvoj
následných závažných komplikací. Existují studie, které prokazují redukci celkových nákladů na péči
při hospitalizaci využitím stanovení IL-6 v diagnostice. Odhadovaný počet je cca 20 000 stanovení.
K bodu 70
Jedná se o úpravu stávajícího výkonu v odbornosti klinické biochemie.
Tento výkon byl novelizován vyhláškou č. 301/2018 Sb. s tím, že nedošlo v kalkulaci k započítání
přístroje, který je ve výkonu používán. Z tohoto důvodu dochází k aktualizaci bodového ohodnocení
výkonu z původních 45 na 47 bodů.
K bodu 71
Jedná se o zařazení nového výkonu v odbornosti klinické biochemie.
Peptid uvolňující gastrin (GRP - Gastrin-Releasing Peptide) je neuro-peptidový hormon, který je hojně
produkován buňkami malobuněčného karcinomu plic (SCLC). Byl hodnocen potenciál vyšetřování
hladin GRP v krvi jako nádorového markeru SCLC, měření však nebylo možné vzhledem k jeho
značné nestabilitě. Namísto toho byla vyvinuta metoda pro měření ProGRP a bylo prokázáno, že
hladiny ProGRP v séru byly spolehlivým markerem u pacientů s malobuněčnými karcinomy plic.
Zvýšené hladiny ProGRP v séru byly popsány u několika typů tumorů neuroendokrinního původu,
včetně malobuněčných karcinomů plic, karcinoidů, nediferencovaných nemalobuněčných karcinomů
plic s neuroendokrinními rysy, medulárního tyreoidálního karcinomu, 6 jiných neuroendokrinních
nádorů a u podskupiny karcinomů prostaty nezávislých na androgenech s neuroendokrinními rysy.
Odhadovaný počet vyšetření je 150 000 za rok.
K bodu 72
Jedná se o úpravu stávajícího výkonu v odbornosti mamografického screeningu.
Na základě poznatků z kontrol screeningových center, připomínek zdravotních pojišťoven a návrhu
nové koncepce onkologické péče a žádosti praktických lékařů pro děti a dorost po projednání
v Komisi pro screening nádorů prsů MZ dochází ve výkonu k úpravě názvu a dále ke zjednodušení
popisu výkonu. Aktualizovaný popis výkonu kromě zjednodušení umožní mimo jiné lepší návrat
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vyléčených žen do screeningového programu, což je v souladu s praxí většiny zemí EU a koncepcí
onkologické péče v ČR. Ve výkonu dochází současně k úpravě omezení frekvence vykazování, a to
z původní 1/6 měsíců na 1/1 rok. Změna nemá dopad do systému veřejného zdravotního pojištění,
pouze v návaznosti na změnu popisu bude nutná administrativní úprava příslušné metodiky
zdravotních pojišťoven.
K bodu 73
Jedná se o zařazení nových výkonů v odbornosti radiologie a zobrazovací metody.
Jedná se o samostatnou katetrizační léčebnou proceduru, která se již stala v jasně indikovaných
případech rutinní součástí současných endovaskulárních metod a doposud nemá svůj výkon.
Alternativou je v současné době pouze postup otevřeně chirurgickou cestou, a to buď provedením
chirurgické trombektomie (aterektomie) nebo chirurgické přemostění uzávěru či těsné stenózy našitím
bypassu. Nezřídka je nutno nejprve provést trombolýzu fibrinolytikem. MECHANICKÁ
ATEREKTOMIE/TROMBEKTOMIE PERIFERNÍCH CÉV má lepší výsledky, jelikož je zajištěna
průchodnost cévy dostatečným průsvitem za nepřetržité vizuální rtg kontroly, což u chirurgického
výkonu není možné; po trombektomii chirurgické vždy zůstává reziduální stenóza, při bypassu se
dokonce původní uzávěr/stenóza ponechává a krevní tok je veden bypassem. Navrhovaný výkon má
oproti chirurgickým výkonům jednoznačně kratší dobu hospitalizace, není třeba použití operačního
sálu ani anestézie. Z principu endovaskulárního výkonu odpadá následné hojení a převazování
chirurgické rány. U navrhovaného výkonu trombolýza není třeba, takže odpadají časté komplikace
vyplývající z navozeného hemorhagického stavu (krvácení místní i vzdálená) a opět to zkracuje dobu
hospitalizace. Z endovaskulárních výkonů nelze považovat za rovnocennou alternativu zprůchodnění
uzávěru či těsné stenózy cévy opakovanými balonkovými angioplastikami s postupným použitím až
vysokotlakých balonků a následnou implantací stentu. Při tomto postupu hrozí časté komplikace
těchto metod jako je ruptura stěny cévy a in-stent restenóza. Toto oboje při navrhovaném výkonu
odpadá. Navíc stenty nejsou primárně dedikovány do bércových cév, kde se právě mechanické
zprůchodňovací zařízení použít dá.
Počet výkonů je odhadován na malé stovky ročně. Náklady na hospitalizační případ s tímto výkonem
se významně liší od jiných (ve stávajícím DRG systému). Proto byla ve spolupráci s DRG-restart
teamem takto stanovená hypotéza testována nad skutečnými daty z roku 2016 a hypotéza byla
potvrzena. Bylo nalezeno 111 případů s navrhovaným výkonem MECHANICKÁ
ATEREKTOMIE/TROMBEKTOMIE PERIFERNÍCH CÉV, jejichž náklady se statisticky významně
lišily, takže již byla navržena nová DRG báze (Mechanická aterektomie periferních tepen).
S navrhovaným novým výkonem jakožto kritickým již tedy počítá současně navrhovaná klasifikace
CZ-DRG
VNITŘNĚ-ZEVNÍ PUNKCE CENTRÁLNÍ ŽÍLY
Od roku 2016 je na trhu k dispozici nový systém umožňující opětovné zavedení centrálního žilního
katétru u pacientů s uzavřenými žilními větvemi (v.jugularis int. a v.subclavia) centrálního žilního
systému cestou uzavřené pravé vnitřní jugulární žíly a zachovává tak nedotčené sekundární centrální
žíly. Přístup do centrální žíly se provádí na principu vnitřně-zevní punkce. Předpokládaný počet
vnitřně-zevních punkcí je 20 za rok. Nahrazuje přímé punkce femorálních žil a dolní duté žíly
u pacientů s uzavřenými jugulárními a podklíčkovými žilami.
K bodu 74
Jedná se o zařazení nových výkonů v odbornosti hematologické laboratoře.
STATIMOVÉ VYŠETŘENÍ FAKTORU VIII
Při závažném život ohrožujícím krvácení je nezbytné zjistit důvod krvácení, aby mohla být stanovena
léčba. Jednou z nejčastějších příčin je získaný deficit FVIII. Faktor VIII je lidský protein účastnící se
při srážení krve. Jeho podávání dočasně zvyšuje jeho hladinu v krvi u pacientů s hemofilií A,
což zabraňuje krvácivým stavům. Toto vyšetření musí být provedeno okamžitě, prodleva by pro
pacienta mohla mít fatální následky. Tento statimový výkon vychází z výkonu č. 96191 FAKTOR
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VIII - STANOVENÍ AKTIVITY, který je vypočítán z průměru vyšetření skupiny 10 pacientů.
Náklady na vyšetření jednoho samotného pacienta jsou mnohonásobně vyšší, protože kromě vyšetření
pacienta musí být sestavena kalibrační křivka a provedeny kontroly přesnosti měření, což odpovídá
přibližně nákladům vyšetření 6 pacientů ve skupině.
Statimové vyšetření bude mít výrazný pozitivní dopad na včasnou a cílenou léčbu pacienta,
která zabrání sekundárnímu poškození pacienta masivním krvácením.
Odhadovaný počet pacientů, u nichž by měl být vyšetřen FVIII ve statimovém režimu by neměl
překročit v ČR 400 pacientů/rok. Včasná cílená léčba má prokázaný ekonomický dopad na zkrácenou
délku léčby, zpravidla drahými koncentráty koagulačních faktorů, a snížení množství sekundárních
onemocnění.
STATIMOVÉ VYŠETŘENÍ FUNKČNÍ AKTIVITY VON WILLEBRANDOVA FAKTORU
Při závažném život ohrožujícím krvácení je nezbytné zjistit důvod krvácení, aby mohla být co
nejrychleji započata léčba. Jednou z nejčastějších příčin je získaná von Willebrandova choroba (např.
při ECMO), nebo u dosud nediagnostikováného pacienta s VWCH. Von Willebrandův faktor je
glykoprotein, který se účastní hemokoagulace. Jeho nedostatek nebo defekt se projevuje jako von
Willebrandova choroba, ale také se podílí na vzniku řady onemocnění, jako je např. trombotická
trombocytopenická purpura, Heydeho syndrom, a pravděpodobně i hemolyticko-uremický syndrom.
Toto statimové vyšetření je nezbytně nutné také u gravidních pacientek s VWCH při náhlé komplikaci
nebo při překotném porodu. Vyšetření VWF musí být provedeno okamžitě, prodleva by pro pacienta
mohla mít fatální následky. Tento statimový výkon vychází z výkonu č. 96629 VON
WILLEBRANDOVŮV FAKTOR - RISTOCETIN KOFAKTOR - KVANTITATIVNĚ, který je
vypočítán z průměru vyšetření skupiny 10 pacientů. Náklady na statimové vyšetření jednoho
samotného pacienta jsou mnohonásobně vyšší, protože kromě vyšetření pacienta musí být sestavena
kalibrační křivka a provedeny kontroly přesnosti měření, což odpovídá přibližně nákladům vyšetření 6
pacientů ve skupině.
Statimové vyšetření VWF bude mít výrazný pozitivní dopad na včasnou a cílenou léčbu pacienta
a předejde se tím vedlejším komplikacím, které vznikají při masivním krvácení, nebo se předejde život
ohrožujícímu krvácení.
Odhadovaný počet pacientů, u nichž by měl být vyšetřen VWF ve statimovém režimu by neměl
překročit v ČR 500 pacientů/rok. Včasná cílená léčba má prokázaný ekonomický dopad na zkrácenou
délku léčby, zpravidla drahými koncentráty VWF a snižuje náklady za sekundární následky masivního
krvácení.
STATIMOVÉ STANOVENÍ MOLEKULÁRNÍCH MARKERŮ HEMOSTÁZY
Diagnóza trombotické mikroangiopatie (TMA) zahrnuje mnoho příčin, bez léčby má fatální následky.
K odlišení příčin TMA je nutné urychlené vyšetření jednotlivých molekulárních markerů hemostázy,
které diagnostikují zejména život ohrožující stavy jako např. trombotická trombocytopenická purpura
(TTP), syndrom histaminové intolerance (HIT), hemolyticko-uremický syndrom (aHUS), poporodní
TMA a jiné. Způsob léčby je odlišný, ačkoli se klinicky projevují podobně. Je nutná okamžitá
laboratorní diferenciální diagnostika TTP. Náklady na statimové vyšetření jednoho pacienta jsou
násobně vyšší než běžné vyšetření rozpočtené pro 17 pacientů, a které se zpravidla provádí jednou za
14 dní. Odečet výsledků vyšetření vždy vychází z kalibrační křivky, jejíž náklady se v běžném režimu
rozpočítají mezi 17 vyšetření. V případě statimového režimu musí být zahrnuty do vyšetření jednoho,
a to je důvod navýšení nákladů statimového vyšetření.
Výsledky vyšetření ve statimovém režimu mohou zamezit zbytečným plazmaferézám a jiné medikaci,
která se preventivně u TMA podává. Rychlé vyloučení/potvrzení TTP umožní cílenou léčbu TMA.
Včasná léčba zabrání dalším komplikacím, které by poškodily zdraví pacienta, prodloužily léčbu
a navýšily její cenu. Vyšetření molekulárních markerů provádějí v ČR pouze vysoce specializované
laboratoře (přibližně 10 laboratoří), odhadovaný počet vyšetření ve statimovém režimu by měl být
max. 400.
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K bodům 85, 87 - 95
Jedná se o úpravu názvu odbornosti 913, úpravu stávajících výkonů a zařazení tří nových výkonů
v nově nazvané odbornosti ošetřovatelská péče v sociálních službách.
Úprava textů jednotlivých výkonů je dána novelou zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských
zdravotnických povoláních, a vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků
a jiných odborných pracovníků, jimiž byly stanoveny kompetence praktických sester (dříve
zdravotnických asistentů) jako zdravotnického pracovníka pracujícího bez odborného dohledu. Žadatel
proto navrhuje úpravy stávajících výkonů, vč. vytvoření nových výkonů tak, aby nebylo možné
vykazovat výkony, které z hlediska svých kompetencí nemohou provádět praktické sestry, a dále
navrhuje sjednotit popisy a obsahy jednotlivých výkonů po věcné stránce jednotlivých výkonů (blíže
u jednotlivých výkonů).
Z pohledu kompetencí praktických sester provádět jednotlivé výkony je u výkonů, které nemůže
provádět praktická sestra, doplněna v popisu výkonu věta: „Tento výkon není oprávněna provádět
praktická sestra.“.
APLIKACE LÉKŮ NEINVAZIVNÍ CESTOU
Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami,
obsahovala od 1.1.2007 u odbornosti 913 materiálový výkon 06623 „Aplikace léčebné terapie p.o.,
i.m., s.c., i.v., uv, event. další způsoby aplikace terapie či instalace léčiv“. Při vyjmutí aplikace léčebné
terapie iv, event. dalšími způsoby aplikace terapie či instalace léčiv z výkonu 06623 k 1. 1. 2012 jako
nejčastější aplikace léčiv s minimálními náklady, nedošlo k přepočítání materiálových nákladů výkonu
06623 na méně časté, ale o to nákladnější aplikace léčiv, a zároveň došlo k přesunutí materiálových
nákladů na aplikace léčebné terapie uv, event. dalšími způsoby aplikace terapie či instalace léčiv na
poskytovatele odbornosti 913. Doplněním tohoto výkonu tedy dojde k narovnání materiálových
nákladů odbornosti 913. Definice tohoto výkonu přispěje k jednoznačnému stanovení podmínek, za
kterých je možné aplikaci léků neinvazivní cestou poskytovat a dojde ke srovnání odbornosti 913
s nelékařskými odbornostmi 911 a 925, které tyto způsoby aplikace léčiv mají ve svých výkonech
zahrnuty.
Dopad změn na systém veřejného zdravotního pojištění odhadujeme na cca 30 – 35 mil. Kč.
APLIKACE LÉČEBNÉ TERAPIE I.M., S.C.
Tento výkon je upraven s ohledem na kompetence praktické sestry, která nemůže provádět aplikaci
léčebné terapie i.v. Proto byly z popisu i obsahu výkonu odstraněny informace, které se týkají aplikace
léčebné terapie i.v. a přesunuty do nového výkonu 06624 APLIKACE LÉČEBNÉ TERAPIE I.V.
Zároveň se ruší odkaz na ošetřovatelský plán, protože tento výkon není prováděn na základě
ošetřovatelského plánu, ale na základě indikace lékaře. Dopad společně provedených změn výkonů
06623 a 06624 na systém veřejného zdravotního pojištění oproti stávajícímu stavu je nulový.
APLIKACE LÉČEBNÉ TERAPIE I.V.
Tento výkon vznikl s ohledem na kompetence praktické sestry, která nemůže provádět aplikaci
léčebné terapie i.v.. Text převzat z výkonu 06623 APLIKACE LÉČEBNÉ TERAPIE I.M., S.C.,
omezení frekvencí zůstalo stejné jako u výkonu 06623.
PŘÍPRAVA A APLIKACE ORDINOVANÉ INFÚZNÍ TERAPIE I.V. NEBO S.C. ZA ÚČELEM
ZAJIŠTĚNÍ HYDRATACE, DODÁNÍ LÉČEBNÝCH LÁTEK A ENERGETICKÝCH ZDROJŮ,
LÉČBY BOLESTI
Žadatel navrhuje upravit název výkonu doplněním textu „i.v. nebo s.c.“ za slova „infúzní terapie“.
Do popisu výkonu doplněn text, že jej nemůže provádět praktická sestra. Odstraněny duplicity v textu
obsahu výkonu a při konci výkonu. Zároveň se ruší odkaz na ošetřovatelský plán, protože tento výkon
není prováděn na základě ošetřovatelského plánu, ale na základě indikace lékaře. Dopad změn
na systém veřejného zdravotního pojištění oproti stávajícímu stavu je nulový.
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PÉČE O RÁNU
Do popisu výkonu doplněn text, že péči o akutní rány nemůže provádět praktická sestra. Zároveň je
upraven text obsahu výkonu (čím začíná, obsah i čím končí). Žadatel navrhuje na základě praktických
zkušeností navýšit omezení frekvenci ze 3/1 na 6/1 nikoliv z důvodu vícečetné frekvence péče o jednu
ránu, ale z důvodu vícečetných ran u jednoho klienta. Dopad změn na systém veřejného zdravotního
pojištění oproti stávajícímu stavu je nulový.
KOMPLEX – KLYSMA, OŠETŘENÍ PERMANENTNÍCH KATÉTRŮ A VÝMĚNA
URINÁLNÍHO SÁČKU
Tento výkon je upraven s ohledem na kompetence praktické sestry, která nemůže provádět laváže
a zavádět a vyměňovat katétry (výkon 06631 v komplexu obsahoval i tyto výkony). Tyto výkony byly
proto přesunuty do nově vzniklého výkonu 06632. Dopad změn na systém veřejného zdravotního
pojištění oproti stávajícímu stavu je nulový.
KOMPLEX – LAVÁŽE, ZAVÁDĚNÍ A VÝMĚNA PERMANENTNÍCH KATÉTRŮ
Tento výkon vznikl s ohledem na kompetence praktické sestry, která nemůže provádět laváže
a zavádět a vyměňovat permanentní katétry. Text převzat z výkonu 06631 a upraven. Omezení
frekvencí zůstalo stejné jako u výkonu 06631.
ZAVÁDĚNÍ NASOGASTRICKÉ SONDY
Do popisu výkonu doplněn text, že tento výkon nemůže provádět praktická sestra. Byl upraven obsah
výkonu (čím začíná, obsah i čím končí) v souladu s úpravami prováděnými u ostatních výkonů.
NÁCVIK A ZAUČOVÁNÍ APLIKACE INZULÍNU
Do popisu výkonu doplněn text, že tento výkon nemůže provádět praktická sestra. Byl upraven obsah
výkonu (čím začíná a čím končí) v souladu s úpravami prováděnými u ostatních výkonů. Dopad změn
na systém veřejného zdravotního pojištění oproti stávajícímu stavu je nulový.
K bodu 98
Jedná se o úpravu stávajícího výkonu v odbornosti ošetřovatelská péče v sociálních službách.
Z popisu výkonu jsou odstraněny nepřesnosti ve formulacích, které by mohly způsobovat nejasný
výklad.
K bodům 115, 117, 118
Jedná se o úpravu stávajících výkonů v odbornosti univerzálních mezioborových výkonů.
Ve výkonech dochází k úpravě názvu a popisu, a to ve smyslu vypuštění slova „signální“. Tato úprava
je zanesena z důvodu, že se jedná o „bonifikační“ výkony, které mají bodové ohodnocení, a tudíž
pojem „signální“ je v těchto případech zavádějící.
K bodu 116
Jedná se o zrušení stávajících výkonů v odbornosti univerzálních mezioborových výkonů z důvodu
nadbytečnosti.
K bodu 119
Jedná se o zrušení stávajícího výkonu, a to v souvislosti se zařazením nových výkonů pro zajištění
poskytování zdravotních služeb na urgentním příjmu.
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K bodu 120
Jedná se o zařazení stávajících výkonů v odbornosti univerzálních mezioborových výkonů.
V popisu výkonů, které jsou důležité pro identifikaci laterality zákroku provedeného na párovém
orgánu (levá, pravá strana) dochází k doplnění identifikace zákroku provedeného i na končetinách.
Po vydání těchto výkonů byly z praxe vzneseny podněty na doplnění končetin z důvodu upřesnění
výkladu.
K čl. II
Vzhledem k vzájemné provázanosti tohoto návrhu s nastavením úhradových mechanismů, které se
vždy stanovují pro konkrétní kalendářní rok, je nutné, aby změny v seznamu zdravotních výkonů byly
zohledněny při stanovování úhrad v jednotlivých segmentech poskytování zdravotních služeb.
Z tohoto důvodu se navrhuje, aby vyhláška nabyla účinnosti dne 1. ledna 2020.
Ustanovení čl. I bodů 30, 58 a 64, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2021, a to z důvodu
již uzavřeného dohodovacího řízení o hodnotách bodu, výši úhrad zdravotních služeb hrazených
z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezeních pro rok 2020. V rámci uvedeného jednání
nebylo s těmito výkony kalkulováno v souvislosti s dopady do systému veřejného zdravotního
pojištění, a tudíž je uzavřené dohody mezi poskytovateli zdravotních služeb a zdravotními
pojišťovnami nezohledňují. Vzhledem k tomu, že ale byly výkony projednány a schváleny pracovní
skupinou, jsou zařazeny do novely vyhlášky s odloženou účinností.
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