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11503
SPECIÁLNÍ ENTERÁLNÍ VÝŽIVA (OLIGOPEPTIDICKÁ)

Tento registrační list (RL) předložen jako:
návrh nového výkonu x návrh změny údajů u výkonu číslo 11503 návrh na vyřazení výkonu číslo

Autorská odbornost:
(101) vnitřní lékařství - interna

Další odbornosti:
(708) anesteziologie a intenzivní medicína
(501) chirurgie
(301) dětské lékařství
(203) infekční lékařství
(106) geriatrie

Popis:
Pouze při užití mono/oligomerního ev. zvláště modifikovaného přípravku. Indikaci provádí nutricionista nebo lékař s funkční
odborností v umělé výživě. Výkony výživy nelze v jednom dni kombinovat, lze vykázat pouze jeden výkon výživy na jednoho
pacienta a jeden den.

Čím výkon začíná:
Přečtením rozpisu enterální výživy.
Obsah a rozsah výkonu:
Ve výkonu je obsažena garance sterilního postupu při přípravě a dodržení postupu doporučeného výrobcem. Podáním
u pacienta v intenzivní péči nebo s těžkými nutričními nebo orgánovými selháváními. Tento kód může být vykonán na 1
pacienta 1x/24 hod.
Podle rozpisu připraví sestra dostatečné množství převařené vody. Touto vodou naředí ve sterilní láhvi enterální výživu.
Poté zkontroluje polohu nasojejunální sondy a její průchodnost a promyje ji sterilním roztokem. Napojí na láhev s výživou
speciální set a spojí ji se sondou. Tento výkon se opakuje podle rozpisu enterální výživy při každé výměně infusní lahve.
Čím výkon končí:
Odpojením infuzního setu a propláchnutím sondy.

Poznámka:
Podmínky:

V případě schválení návrhu RL Pracovní skupinou k Seznamu zdravotních výkonů je nutné zaslat originál (1x) schváleného
registračního listu (podepsaného a orazítkovaného) na adresu: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor dohledu nad zdravotním
pojištěním, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2.

Kategorie: P - hrazen plně
Omezení místem: H - pouze při hospitalizaci
Omezení frekvencí: 1/1 den
Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách: 15.0
Sazba režie: 2.87
Body: 190

Nositelé:
Pořadí Kategorie Funkce Praxe Čas Poznámka   Body
10.0 L2 vyšetřující 3.0 15.0 funkční odbornost   59,84
  59,84

Přímo spotřebované materiály - PMAT:
Kód Název Jedn.cena Množství Body
32144 VAK PRO ENTERÁLNÍ VÝŽIVU 84.0 1.0 84,00
A000016 tampón z gázy stočený 47.44 0.2 9,49
A000002 Stříkačka 10 ml 121.0 0.05 6,05
0085080 JEHLA INJEKČNÍ NEOLUS,NN-2038R 75.0 0.05 3,75
A000027 souprava infuzní 11.25 1.0 11,25
A000042 hadička spojovací 6.49 2.0 12,98
  127,52

ZUM:
Kód Název Popis použití
A000776 sonda - typ dle obsahu výkonu

ZULP:
Kód Název Popis použití
A002556 Potravina pro zvláštní lékařské účely
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Přístroje:
Kód Název Cena Dob.živ Nákl.údr Dob.použ Podíl z

č.výk.
Body

M0369 Pumpa enterální v ceně 30 000,- 30000.0 4.0 900.0 4.0 1.0 2,18
  2,18

Body celkem
náklady přímé: 189,54

náklady přímé po zaokrouhlení: 190


