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Odbornost Název výkonu Připomínky VZP ČR 

002 - praktické lékařství 
pro děti a dorost 

02039 – Vyšetření a sledování dětského 
pacienta s poruchou příjmu potravy        
 
nový výkon  

NESOUHLAS  
Domníváme se, že obsah výkonu se překrývá se stávajícími výkony klinických vyšetření 
v odb. 002, a popřípadě je možné dále při poskytování péče využít existující výkony 
konzultace s rodinou, psychoterapie podpůrná prováděná nepsychiatrem, edukační 
pohovor lékaře s pacientem a rodinou, rozhovor s rodinou. Navrhovaný výkon tedy 
považujeme za duplicitní. Jde o nesystémový krok. 
V případě, že má PLDD podezření na poruchu příjmu potravy, pak pacienta odesílá ke 
specialistovi. V případě méně závažného stavu, kdy stačí režimová opatření, pak lze 
využít existující výše uvedené spektrum stávajících výkonů. 
 

697 - algeziologie - léčba 
bolesti - sk. 1 

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 
 
změnové řízení: změna popisu výkonu, 
změna OM S (původně SH), změna ZUM-
doplněn Neurostimulační systém SCS 
 

NESOUHLAS  
Navrhujeme ponechat SH - pouze jeden systém lze implantovat ambulantně, ostatní lze 
implantovat pouze za hospitalizace. Nutno vydefinovat specializované pracoviště.  
U ZUM položek chybí bližší specifikace systému, chybí uvedení ceny.   
Výkon  80113 je určen pro testovací období, ale  v ZUM definován neurostimulační 
systém – nemá být tento systém u výkonu 80115 jako v minulosti? Navrhovaná změna 
ale nepředpokládá úpravu výkonů 80115 – nutno objasnit. Dále: elektroda je  bez bližší 
specifikace – navrhujeme blíže specifikovat (stimulační, testovací, definitivní?)  
Výkon 80115 pro definitivní implantaci neurostimulačního systému do podkoží byl 
změněn v položce ZUM – tato změna nebyla projednána v PS.  
Navrhujeme revidovat nejen výkon 80113, ale také popřípadě 80115 z hlediska ZUM.      
U výkonu 80115 nutná specifikace neurostimulačního zařízení – specifikace kabelu, typu 
elektrod - vaporizační, koagulační, bipolární, monopolární, stimulační. 
U LP (neuvedena jednotka u množství): 
 - Mesocain 1 % - UHR stanovena ve výši 69,73 Kč/bal (10x10ml); v případě použítí 4 
ampulí činí cena 27,89 Kč 
- solutio Ringeri - neuveden kód LP - v případě použití 2x1000ml činí cena 73,88 Kč. 
 

697 - algeziologie - léčba 
bolesti - sk. 1 

80122 – Intervenční analgetický 
diagnosticko-prognostický výkon 
navigovaný RTG 
 
změnové řízení: změna popisu výkonu, 
změna OF 3/1 den, 10/1 rok (původně 1/1 
den, 6/1 rok), změna u sdílených 
odborností 809 a 708 (původně 809 a 

NESOUHLAS  
Chybí odůvodnění ke změně OF (odůvodnění není ani v průvodním e-mailu), není 
uveden ekonomický dopad. Chybí odůvodnění pro sdílení odbornosti 708. Nutno 
vydefinovat specializované pracoviště. Z vedlejší odbornosti byla vyjmuta 506 (vypadla 
omylem nebo je to záměr?)  
Nutná konkrétní specifikace ZP u ZUM: jehla - zaváděcí, radiofrekvenční?; katetr?, 
elektroda - vaporizační, koagulační, bipolární, monopolární, stimulační? ZUM nutno 
podrobně vydiskutovat – vysoké rozpětí cen.  
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506), změna ZUM-úprava položek, změna 
bodové hodnoty 1673 (původně 1776), 
změna v Přístrojích 
 

 
 

697 - algeziologie - léčba 
bolesti - sk. 1 

80123 – Intervenční analgetický 
diagnosticko-prognostický výkon 
navigovaný UZ 
 
změnové řízení: změna popisu výkonu, 
změna OF 3/1 den, 10/1 rok (původně 1/1 
den, 6/1 rok), změna u sdílených 
odborností 708 a 809 (původně 809), 
změna ZUM-úprava položek, změna 
bodové hodnoty 1214 (původně 1317), 
změna v Přístrojích 
 

NESOUHLAS  
Chybí odůvodnění ke změně OF (odůvodnění není ani v průvodním e-mailu), není 
uveden ekonomický dopad. Chybí odůvodnění pro sdílení odbornosti 708. Nutno 
vydefinovat specializované pracoviště. Z vedlejší odbornosti byla vyjmuta 506 (vypadla 
omylem nebo je to záměr?)  
Nutná konkrétní specifikace ZP u ZUM: jehla - zaváděcí, radiofrekvenční?; katetr?, 
elektroda - vaporizační, koagulační, bipolární, monopolární, stimulační? ZUM nutno 
podrobně vydiskutovat – vysoké rozpětí cen. 
 
 
 

697 - algeziologie - léčba 
bolesti - sk. 1 

80128 – Radiofrekvenční léčba chronické 
bolesti navigovaná RTG 
 
změnové řízení: změna OF 3/1 den, 9/1 
rok (původně 1/1 den, 6/1 rok), změna u 
sdílených odborností 708 a 809  
(původně 809), změna bodové hodnoty 
2293 ? (původně 2294)   
 

NESOUHLAS  
Chybí odůvodnění ke změně OF (odůvodnění není ani v průvodním e-mailu), není 
uveden ekonomický dopad. Chybí odůvodnění pro sdílení odbornosti 708. Nutno 
vydefinovat specializované pracoviště. Z vedlejší odbornosti byla vyjmuta 506 (vypadla 
omylem nebo je to záměr?)  
Nutná konkrétní specifikace ZP u ZUM: jehla - zaváděcí, radiofrekvenční?; katetr?, 
elektroda - vaporizační, koagulační, bipolární, monopolární, stimulační? ZUM nutno 
podrobně vydiskutovat – vysoké rozpětí cen. 
 
 

697 - algeziologie - léčba 
bolesti - sk. 1 

80129 – Radiofrekvenční léčba chronické 
bolesti navigovaná UZ 
 
změnové řízení: změna OF 6/1 den,6/1 
rok (původně 1/1 den, 6/1 rok), změna u 
sdílených odborností 708 a 809 (původně 
809) 
 

NESOUHLAS  
Chybí odůvodnění ke změně OF (odůvodnění není ani v průvodním e-mailu), není 
uveden ekonomický dopad. Chybí odůvodnění pro sdílení odbornosti 708. Nutno 
vydefinovat specializované pracoviště. Z vedlejší odbornosti byla vyjmuta 506 (vypadla 
omylem nebo je to záměr?)  
Nutná konkrétní specifikace ZP u ZUM: jehla - zaváděcí, radiofrekvenční?; katetr?, 
elektroda - vaporizační, koagulační, bipolární, monopolární, stimulační? ZUM nutno 
podrobně vydiskutovat – vysoké rozpětí cen. 
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705 - oftalmologie 75180 – Multimodální OCT vyšetření (1 
oko) 
 
nový výkon 

NESOUHLAS 
V zápise z jednání pracovní skupiny ze dne 28. 06. 2018 je uvedeno: „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…“ Z výše uvedeného důvodu nesouhlasíme, aby bylo OCT vyšetření 
hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, vyjma vyšetření OCT, které bude uvedeno 
v SZV na 2019, tj. 75152. Časová dotace v návrhu nového výkonu 75180 je 
nadhodnocena, dle průzkumu web stránek očních klinik vyšetření obou očí trvá "pár 
minut" a pro samoplátce stojí 500-700 Kč za obě oči. Pro porovnání navrhovaný výkon 
má bodovou hodnotu 1 020 bodů za 1 oko. Cena přístroje je nadhodnocena. Návrh 
výkonu nutno projednat s odbornou společností, která se podílela na přípravě 
registračního listu výkonu 75152. 
Popis indikací je velmi složitý a nepřesný. Např.: u adenomu hypofýzy je důležitější MR 
mozku a perimetrické vyšetření než sledování vrstvy RNFL. U glaukomu je vhodnější 
sledování GCC (ganglion cell complex) než RNFL, neboť nejdříve odumírají gangliové 
buňky sítnice a až pak jejich nervová vlákna. 
Dle předloženého návrhu jde o velmi nákladnou péči - 663 milionů Kč/1 rok.  
  

  U odbornosti 697 předloženy k projednání pouze výkony s navigací UZ a RTG, nejsou 
předloženy výkony s navigací CT. Žádáme vyjasnit důvod. 
 

  Obecný požadavek k výkonům u LP – platí pro všechny nové i změnové výkony, je 
potřeba vždy specifikovat kód LP dle SÚKL, vyplňovat ATC skupinu, specifikovat 
množství a jednotky.  
 

 

 


