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MUDr. Petr Pokorný

Nemocnice na Homolce 13. prosince 2016



Vyhláška MZ ČR č. XXX/2016 Sb.

kterou se mění

Vyhláška č. 134/1998 Sb.,

kterou se vydává SZV



� Změny schválené Pracovní skupinou k SZV

� Úpravy ve veřejném zájmu

� Valorizace nepřímých režií



Rozšíření spektra vykazovaných výkonů na JIP a ARO:

� Selektivní plicní vasodilatace pomocí oxidu dusnatého

� Podmínky pro vykazování výkonů klinické farmacie

� Zrušení omezení vykazování výkonů v odbornosti 403 radiační 

onkologie

� Popis 3 nových OD dlouhodobé intenzivní péče



Nové ošetřovací dny

� 00015 OD následné ventilační péče (NVP)

6150 bodů

� 00017 OD následné intenzivní péče ( NIP)

9364 bodů

� 00020 OD dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče ( DIOP)

2201 bod



1) Vznik nových odborností

Odbornost  005 – nemocniční lékárenství

006 – klinická farmacie  

2) Vznik nových výkonů

Celkem 112 výkonů + 3 OD

3) Změna existujících výkonů:

Celkem 507 výkonů 

4) Zrušení obsolentních výkonů

Celkem 26 výkonů 



1) 001 – Všeobecné praktické lékařství 

Nový výkon

� 01185 Předoperační vyšetření praktickým lékařem

• Odložená účinnost od roku 2018

2) 002 – Praktické lékařství pro děti a dorost

Nový výkon

� 02240 Časný záchyt poruch autistického spektra v ordinaci PLDD 



3) 005 – Nemocniční lékárenství 

Nové výkony

� 06551 Příprava parenterálních bolusů a očních kapek s obsahem 
cytostatické látky

� 06553 Příprava infuse s obsahem jedné cytostatické látky z 
originálního roztoku bez rekonstrukce

� 06555 Příprava infuse cytostatické látky s obsahem více 
hromadně vyráběných léčivých přípravků

� 06557 Příprava kontinuální infuse cytostatické látky do infusoru



4) 006 – Klinická farmacie

Nové výkony

� 05751 Komplexní zhodnocení míry rizikovosti pacienta klinickým 
farmaceutem 

� 05753 Stanovení plánu racionalizace farmakoterapie pacienta 
klinickým farmaceutem

� 05755 Ověření účinnosti stanoveného plánu racionalizace 
farmakoterapie pacienta klinickým farmaceutem



5) 103 - Diabetologie 

Nový výkon

� 13025 Transplantace Langerhansových ostrůvků

- 176 582 bodů



6) 105 - Gastroenterologie 

Nové výkony:

� 15195 Tranzientní elastografie

� 15412 Cholangio-pankreatoskopie

� 15480 Endoskopická septotomie Zenkerova divertiklu

Změna kalkulace endoskopických výkonů – ZUM pro tetováž



7) 107 – Kardiologie 

Nové výkony:

� 17210 Katetrizační alkoholová septální ablace

� 17630 Primoimplantace kardiostimulátoru pro modulaci srdeční 
kontraktility

� 17705 Katetrová léčba nedomykavosti AV chlopně

� 17706 Extrakce cizího tělesa v souvislosti s diagnostickým nebo 
terapeutickým kardiologickým výkonem



107 – Kardiologie pokračování

Úpravy výkonů invazivní kardiologie 117:

o Zkrácení časů některých výkonů až na polovinu

o Aktualizace přístrojových a materiálových nákladů

o Změny bodové hodnoty až o tisíce bodů většinou +

o U výkonu 17697 změna názvu na obecný – Katetrizační implantace chlopně

o Výkon 17710 – Punkce perikardu není přičítací

o U výkonů 89431 a 89433 (angiografie) rozšíření názvu a tedy i rozsahu



8) 205 – Pneumologie

o Odbornost 205 – upraveno 23 výkonů podle kultivace o aktualizaci 
materiálu, léků a přístrojů 

o Odbornost 215 – upraveno 18 výkonů stejným způsobem



9) 207 – Alergologie a klinická imunologie 

Nový výkon  

� 27250 Lékový provokační test

10) 305 – Psychiatrie 

Nový výkon  

� 35040 SIGNÁLNÍ VÝKON - Pacient se soudně nařízeným 
ochranným ambulantním léčením



11) 402 – Klinická onkologie

Úprava výkonu

� 42520 Aplikace protinádorové terapie

• Úprava materiálů a přístrojů

• Navýšení počtu bodů  3x



12) 404 – Dermatovenerologie

Úprava výkonů

Změna nositele výkonů z L2 na L3 u 15 výkonů

13) 407 – Nukleární medicína

Nový výkon

� 47357 Hybridní vyšetření magnetickou rezonancí a pozitronovou 
emisní tomografií (PET/MR)



14) 501 - Chirurgie

Nové výkony

� 51420 Peroperační detekce sentinelové uzliny pomocí 
magnetických nanočástic oxidu železa 

Úprava  výkonu

� 51631 Radiofrekvenční ablace metastáz či primárních nádorů –
jedno ložisko

Doplněna možnost dalšího ZUM



15) 502 – Dětská chirurgie

Nové výkony

o Celkem 11 výkonů pro vykazování fixací s použitím polymerového 
materiálu

o Sdílení pro odbornost 501 – chirurgie

503 - traumatologie

606 - ortopedie

o Platí pro děti do 18 let 



16) 505 – Kardiochirurgie

Nové výkony

� 55225 Transkatétrová implantace biologické srdeční chlopně 
chirurgickou cestou

� 55227 – Implantace ECMO



17) 602 – Popáleninová medicína

o Navýšení ceny Betadine roztok

o U všech výkonů přesunuto do Pmat krytí všech velikostí – výrazný 
nárůst počtu bodů

o Odpadá schvalování na ZUM



18) 603 – Gynekologie

Nové výkony

� 63701 Vyšetření urogynekologem

� 63703 Ultrazvukové vyšetření urogynekologem

� 63649 Zavedení periuretrálních implantátů

Zrušení výkonu:   63553 Zavedení nitroděložního tělíska



19) 701 – Otorinolaryngologie

Nové výkony

� 71726 Výměna hlasové protézy

� 71579 Endonasální tubuloplastika

� 71589 Implantace aktivního středoušního implantátu



20) 706 – Urologie

Nové výkony

� 76135 Funkční urologické vyšetření u pacientů s těžkou 
neurologickou poruchou dolních močových cest

� 76257 Perkutánní tibiální neurostimulace

� 76259 Videourodynamické vyšetření

� 76617 Cílená biopsie prostaty pomocí NMR/UZ fúze obrazu

� 76619 Fluorescenční diagnostika nádorů močového traktu

� 76652 Fotoselektivní vaporizace prostaty ( PVP)



21) 710 – Algeziologie

Nové výkony

� 80027 Algeziologické posouzení indikace k výkonu implantace či 
reimplantace neuromodulačního systému

� 80029 Prověření a úprava stimulačních hodnot

� 80031 Vedení první testovací fáze po zavedení neurostimulačních
elektrod

� 80033 Reimplantace části neurostimulačního zařízení –
generátoru



710 – Algeziologie - pokračování

Nové výkony

� 80035 Reimplantace části neurostimulačního zařízení –
elektrody

� 80119 Perkutánní výkon pro bolest v epidurálním prostoru

� 80121 Intervenční analgetický výkon navigovaný CT

� 80122 Intervenční analgetický výkon navigovaný RTG

� 80123 Intervenční analgetický výkon navigovaný UZ



710 – Algeziologie - pokračování

Nové výkony

� 80127 Radiofrekvenční léčba chronické bolesti navigovaná CT

� 80128 Radiofrekvenční léčba chronické bolesti navigovaná RTG

� 80129 Radiofrekvenční léčba chronické bolesti navigovaná UZ



22) 801 – Klinická biochemie

o U výkonů jednoznačně specifikováno omezení frekvencí 

Nové výkony

� 81718 Stanovení prostatického specifického antigenu v lidském 
séru

� 81735 Stanovení presepsinu (subtyp solubilního CD 14)



23) 802 – Mikrobiologie

Sloučení všech výkonů odborností mikrobiologie, parazitologie, virologie a 
mykologie do odbornosti 802 – celkem 110 výkonů

24) 813 – Laboratoř alergologická a imunologická

o Zrušeno 16 obsolentních výkonů

o Změna názvu a úprava obsahu u 7 výkonů



813 – Laboratoř alergologická a imunologická - pokračování

Nové výkony

� 91571 Imonoanalytické stanovení biomarkerů 
neurodegenerativních onemocnění CNS v moku

� 91573 Kvantitativní stanovení kalprotektinu ve stolici

� 91575 Stanovení tryptázy metodou enzymové analýzy EIA

� 91577 Stanovení aktivity kompolemantu lektinovou cestou



813 – Laboratoř alergologická a imunologická - pokračování

Nové výkony

� 91583 Stanovení protilátek proti HLA antigenům – základní set

� 91584 Stanovení specificity anti - HLA protilátek –standardní set



24) 814 – Laboratoř toxikologická

Nové výkony

� 92178 LC-MS analýza po jednoduché úpravě vzorku

� 92180 Zpracování orgánů pro další analytické postupy



25) 816 – Laboratoř lékařské genetiky

o Zásadní změna ve vykazování výkonů ! ! !

o Zrušeno 9 výkonů

o Nové výkony :  celkem 61

o Účinnost odložena na 1.1.2018 !



26) 823 – Laboratoř patologie

Nové výkony

� 8  výkonů molekulární patologie

� 87626 Statimové vyšetření

� Účinnost odložena na 1.1.2018 !



Praktické dopady pro zdravotnická zařízení:

o Jednání s plátci o rozšíření smluv o nové odbornosti – VŘ ?

o Jednání o nasmlouvání nových výkonů – nová kapacita?

o Reakce na změny SZV v cenových jednáních pro rok 2018 !

o Vliv na sběr dat pro projekt DRG restart



Děkuji za pozornost.


