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Na vědomí
Ing. David Šmehlík, JUDr. Lenka Havlasová, MUDr. Helena Sajdlová – VZP ČR Ústředí
Doc.MUDr. Šárka Pitrová – Předsedkyně České oftalmologické společnosti
Mgr. Pavlína Žílová, Ing. Lenka Doischerová - Odbor regulace cen a úhrad MZ ČR
Kontaktní osoby všech Aplikačních center antiVEGF terapie ČR

Vyjádření České vitreoretinální společnosti k vykazování výkonu 75152
a ke Stanovisku garanta číselníku k nastavení kontrol v rámci VZP
Vážení kolegové,
Výbor ČVRS urgentně na základě upozornění z několika aplikačních center antiVEGF
terapie projednal a schválil stanovisko k jednání a opatřením ze strany VZP vůči aplikačním
centrům v ČR při vykazování nasmlouvaného lateralizovaného výkonu 75152 při aplikacích
centrové terapie.
Jen ve skratce o jaký problém jde: ze strany VZP byla popřena možnost vykázání
výkonu 75152 ve stejný den pro obě oči, přestože je léčba obou očí (která je tím to
dg.vyšetřením podmíněna) pro párový orgán bilaterálně v jeden den umožněna.

Výbor ČVRS konstatuje, že:
-

-

-

-

je překvapen současnou interpretací úhrady schváleného výkonu 75152 při
terapii a vyšetření párového lidského orgánu. Opakovaně jsme byli ubezpečeni, že
tento výkon u párového orgánu může mít frekvenci 1/1 a být přitom vykazován
pro každé oko v jeden den zvlášť. Upozorňujeme, že aplikace centrového léku,
která je podmíněna tímto vyšetřením, je schválena pro bilaterální podání
v jeden den a je tedy zcela nelogické, aby diagnostická procedura, která
podmiňuje použití léku, nebyla hrazena.
pro aplikaci antiVEGF léku v jeden den do obou očí je zaveden kód lateralizace,
který všechna centra poctivě vyplňují a nechápeme tedy, proč by tato lateralizace
nemohla být určující i ve vnitřním nastavení monitoringu vykazování samotnou
pojišťovnou.
kategoricky nesouhlasí se současnými sankcemi VZP proti aplikačním centrům
ve smyslu vyřazení úhrady celé léčby při bilater.vykázání kódu 75152. Považujeme
to skandální jednání.
kód 75152 byl po značně obtížných a vleklých diskuzích a přes původní negativní
stanovisko odborné společnosti prosazen do sazebníku výkonů. Ve spolupráci tří
hlavních zainteresovaných partenrů: MZ ČR – VZP a SZP – odborná společnost, byl
v roce 2019 konečně odsouhlasen a připraven tento kompromisní kód. NIKDO ze
zúčastněných tehdy nerozporoval nastavení kalkulačního listu. Na naše
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opakované dotazy a upozornění, jak bude vykládána frekvence 1/1, jsme byli
opakovaně ujištěni, že přece když jde o párový orgán, že když je odsouhlasená
bilaterlní léčba v jeden den a že když jsou přiděleny lateralizační kódy,
NEEXISTUJE v případě PÁROVÉHO ORGÁNU možnost, že by to bylo
chápáno jinak. Dnešní stanovisko VZP při posuzování kódu 75152 jde proti
smyslu a podmínkám léčby, je zcela nelogické a ve svém důsledku těžce poškozující
zdravotnická zařízení, která tuto nesmírně náročnou formu léčby poskytují.
je, jako vrcholný orgán odborné společnosti ČVRS, pobouřen takovým jednáním ze
strany VZP, obzvláště v dnešní době, kdy všechna centra, všechny nemocnice
musejí masivně reorganizovat svoji práci a personálně posilovat ostatní úseky svých
mateřských nemocnic při práci proti epidemii COVID-19. To chcete OPRAVDU
v dnešní době jít cestou individuálních žádanek pro revizní lékaře u každého
bilaterálního podání léku? Lehké opatření na Vaší straně chcete opravdu vyměnit za
masivní administrativní zátěž na straně druhé?

Žádáme všechny oslovené o sdělení jejich stanoviska, které budeme dále komunikovat do naší
společnosti.
Zároveň žádáme všechny odpovědné osoby z Aplikačních center ČR, aby informovaly a
vstoupily v jednání s úhradovými odděleními jejich nemocnic.

MUDr. Pavel Němec
Prezident ČVRS
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