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návrhu:

čekající na schválení

11511
PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA PROVÁDĚNÁ VE VLASTNÍM SOCIÁLNÍM PROSTŘEDÍ

Tento registrační list (RL) předložen jako:
návrh nového výkonu x návrh změny údajů u výkonu číslo 11511 návrh na vyřazení výkonu číslo

Autorská odbornost:
(101) vnitřní lékařství - interna

Další odbornosti:
(301) dětské lékařství

Popis:
Jedná se o materiálový výkon, tedy naplnění průměrných materiálových nákladů na podání kompletní parenterální výživy
pro jednoho pacienta na jeden týden. Hodnota výkonu zahrnuje současně náklady na materiál nutný pro provedení aplikace,
ošetření žilního přístupu, opotřebení pomůcek a přístrojů, které lze používat vícekrát či dlouhodobě, a náklady na zajištění
(včetně dopravy) těchto pomůcek a výživy pro pacienta v domácím prostředí. Nelze kombinovat s výkonem Pumpou
aplikovaná enterální výživa prováděná ve vlastním sociálním prostředí. Nezbytná je dosažitelnost lékaře telefonem.

Čím výkon začíná:
Pacientovi jsou dopraveny pomůcky a výživa. Nejprve pacient (event. jeho ošetřovatel) zkontroluje rozpis (předpis) umělé
výživy vypracovaný lékařem - nutricionistou.
Obsah a rozsah výkonu:
Pacient (event. jeho ošetřovatel) podle předepsaného postupu připraví pomůcky, materiál a přípravky určené k výživě,
nejčastěji ve formě připraveného vaku (systém AIO, All-In-One). Následně provede kontrolu dávkovací pumpy a předepsanou
dezifekci všech spojek a přístupové kanyly podle předepsaného postupu a intravenosně aplikuje dávkovací pumpou určenou
výživu. V případě podezření na hrozící komplikaci může telefonicky vyžádat radu lékaře.
Čím výkon končí:
Po skončení aplikace pacient (event. jeho ošetřovatel) propláchne, vydezinfikuje a ošetří předepsaným způsobem aplikační
cestu a zabezpečí ji až do následující další aplikace.

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: SA - pouze na spec. prac. ambulantně
Omezení frekvencí: 1/1 týden
Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách: 0.0
Sazba režie: 2.87
Body: 3010

Přímo spotřebované materiály - PMAT:
Kód Název Jedn.cena Množství Body
P000003 Paušál PMAT a PLP k výkonu 11511 3010.0 1.0 3 010,00
  3 010,00

ZUM:
Kód Název Popis použití
A000613 jehla typ dle obsahu výkonu

Přístroje:
Kód Název Cena Dob.živ Nákl.údr Dob.použ Podíl z

č.výk.
Body

M1224 Pumpa infúzní v ceně 55 000,- 55000.0 5.0 1650.0 4.5 1.0 0,00
  0,00

Body celkem
náklady přímé: 3 010,00

náklady přímé po zaokrouhlení: 3010


