Připomínky SZP ČR k návrhu výkonů do SZV – listopad 2018

Odbornost

002 – praktické
lékařství pro děti a
dorost
SPLDD ČR

Název výkonu + stručný popis

02039 - VYŠETŘENÍ A SLEDOVÁNÍ DĚTSKÉHO
PACIENTA S PORUCHOU PŘÍJMU POTRAVY –
nový výkon

Připomínky

Nesouhlas:
- Domníváme se, že obsah výkonu se překrývá se stávajícími výkony, které
lze pro tento účel využít. Obsah a rozsah preventivních prohlídek je
natolik komplexní, že pokryjí i záchyt poruch příjmu potravy. Poruchy
příjmu potravy nejsou obvykle stavem, se kterým pacient přichází do
ordinace PLDD „spontánně“ jako s jediným problémem (frekvence 6x/rok
se jeví tedy značně nadsazená). PLDD podezření na tyto poruchy obvykle
zjišťuje v rámci preventivních prohlídek (opakované komplexní vyšetření),
výjimečně v rámci návštěvy lékaře mimo preventivní prohlídku (cílené
vyšetření)
V případě, že se podezření na poruchu příjmu potvrdí v závažném stadiu,
PLDD pacienta odesílá ke specialistovi. V případě, že jde o méně závažný
stav a postačí režimová opatření, které navrhne a jejichž dodržování dále
sleduje PLDD, lze vystačit s vykazováním kontrolních vyšetření.
-

V případě potřeby rozsáhlejšího pohovoru lékaře s nemocným či rodinou
lze využít stávajících mezioborových výkonů 09523 EDUKAČNÍ POHOVOR
LÉKAŘE S NEMOCNÝM ČI RODINOU nebo 09525 ROZHOVOR LÉKAŘE S
RODINOU.

-

Návrh, jak z textu vyplývá, vychází z „Koncepce péče o obézní děti“,
nicméně skupina pacientů s poruchou příjmu potravy (F50.x) není totožná
se skupinou pacientů s obezitou (E66.x). Žádáme o objasnění, zda je návrh
nového výkonu zamýšlen pro děti s nadváhou a obezitou, nebo pro děti
se skutečně mentálně podmíněnou poruchou příjmu potravy? Byl návrh
projednán s odbornou společností psychiatrickou? Domníváme se totiž,
že v návrhu nesprávně došlo k zahrnutí obou nosologických jednotek.

-

E-learningový kurz, který má být dle doprovodného dopisu „podmínkou
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nasmlouvání“, vůbec není v registračním listu u nositele výkonu zmíněn
-

697 - algeziologie
Společnost pro
studium a léčbu
bolesti

Z výše uvedených důvodů se domníváme, že tvorba nového výkonu,
specificky a úzce zaměřeného pouze na poruchy příjmu potravy, je
nadbytečná.

Souhlas po vypořádání připomínek:
80113 IMPLANTACE NEUROSTIMULAČNÍHO
ZAŘÍZENÍ PRO STIMULACI ZADNÍCH PROVAZCŮ
MÍŠNÍCH, PŘÍP. PERIFERNÍCH NERVŮ PRO
LÉČBU CHRONICKÉ NEZTIŠITELNÉ BOLESTI –
ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ – IMPLANTACE ELEKTROD A
PŘIPOJENÍ ZEVNÍHO TESTOVACÍHO PŘÍSTROJE
– změny

80113:
- změna SH na S – souhlas
- doplnění ZUM – souhlas po vypořádání připomínek VZP

80122 - INTERVENČNÍ ANALGETICKÝ
DIAGNOSTICKO-PROGNOSTICKÝ VÝKON
NAVIGOVANÝ RTG – změny

80122, 80123:
- k rozšíření sdílení pro odbornost 708 žádáme podrobnější zdůvodnění,
odhadovaný nárůst počtu výkonů v této odbornosti (ekonomický dopad) a
stanovisko příslušné odborné společnosti
- žádáme o podrobnější zdůvodnění navýšení frekvence z 1/1 den 6/ 1 rok
na 3/1den a 10/1 rok (bude vázáno na určité dg.? – pak uveďte jejich
výčet)
- úpravy přístrojů a ZUM – souhlas po vypořádání připomínek VZP

80123 - INTERVENČNÍ ANALGETICKÝ
DIAGNOSTICKO-PROGNOSTICKÝ VÝKON
NAVIGOVANÝ UZ – změny
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80128 - INTERVENČNÍ ANALGETICKÝ
DIAGNOSTICKO-PROGNOSTICKÝ VÝKON
NAVIGOVANÝ UZ – změny
80129 - RADIOFREKVENČNÍ LÉČBA CHRONICKÉ
BOLESTI NAVIGOVANÁ UZ – změny

705 – oftalmologie
MZ – OZS

75180 - MULTIMODÁLNÍ OCT VYŠETŘENÍ (1
OKO) - nový výkon

80128, 80129:
- k rozšíření sdílení pro odbornost 708 žádáme podrobnější zdůvodnění,
odhadovaný nárůst počtu výkonů v této odbornosti (ekonomický dopad) a
stanovisko příslušné odborné společnosti
- žádáme o podrobnější zdůvodnění navýšení frekvence z 1/1 den 6/ 1 rok
na 6/1den a 6/1 rok
(bude vázáno na určité dg.? – pak uveďte jejich výčet)

Připomínky:
- Předkládaný registrační list je návrhem nového výkonu 75180. Jaký bude
jeho vztah k výkonu 75152 /OPTICKÁ KOHERENČNÍ TOMOGRAFIE (OCT) 1 OKO/, který byl PS schválen v 06/2018 a v SZV se objeví od 01.01.2019?
Mají existovat souběžně? Návrh na změnu výkonu 75152 však předložen
nebyl. Je nutné vyjasnění.
-

-

-

V zápise z jednání pracovní skupiny ze dne 28.06.2018 bylo výslovně
specifikováno: „Zástupce české vitreoretinální společnosti sdělil, že pro
ostatní diagnózy existuje několik vyšetření (např. biomikroskopické
vyšetření na štěrbinové lampě, fluorescenční angiografie atd.), která jsou
hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění a pro pacienty plně
dostačující. Není tedy důvod, aby v těchto indikacích bylo OCT vyšetření
hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, jelikož lékař by měl pacientovi
nabídnout služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění a nemusí si
platit OCT vyšetření. U centrové léčby je to jiný případ, tam jiná
alternativa než OCT vyšetření není.“
Návrh nového výkonu 75180 není v souladu s tímto stanoviskem, navíc je
bodově postaven několikanásobně výše – jaký je důvod tohoto bodového
navýšení oproti výkonu 75152?
Z výše uvedených důvodů žádáme o doložení stanoviska odborné České
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vitreoretinální společnosti, která se podílela na přípravě registračního
listu výkonu 75152.
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