
Odpovědi na dotazy ohledně signálních výkonů a léčiv. Za VZP odpovídala 

MUDr. Světlana Bajerová. Odpovědi ze září 2018.  

 

Dotaz č. 1  

Jak v CDZ (odbornost 350) vykazovat depotní injekce, u kterých je v číselníku léčiv v položce OME  - 

(omezení) uvedeno "PSY" - t.j. může je aplikovat pouze psychiatr (psychiatrické odbornosti - 305, 

306, 307), když odbornost 350 tam chybí? Jedná se konkrétně o léčivé přípravky: XEPLION, 

ZYPADHERA, ABILIFY MAINTENA, RISPERDAL, TREVICTA.  

Odpověď na dotaz č. 1  

Na základě tohoto dotazu VZP upravila a otestovala používané číselníky. V Centru duševního zdraví - 

odbornost 350 -  by již neměl být problém vykazovat depotní injekce, u kterých je v položce OME -

  (omezení) uvedeno "PSY". 

 Dotaz č. 2 

V rámci pravidel financování Pilotního projektu nesmí dojít k úhradě péče o pacienty CDZ (odb. 350) 

k souběhu s úhradou z jiných zdrojů. V současné době zatím VZP nepřijímá dávky za péči vykázanou 

CDZ (kódy a signální kódy CDZ), které obsahují také léčiva, které jsou z projektu vyňaty a jejich 

úhrada jde za zdravotními pojišťovnami a dále jim jsou předepisovány léky s razítkem odbornosti 350. 

Není v případě takto předepsaných léků riziko, že by byly později revizní činností pojišťovny 

vyloučeny jako léky předepsané se špatným IČZ? 

Odpověď na dotaz č. 2 

Veškerá péče poskytovaná v rámci CDZ je vykazována pod odb. 350, to platí i pro předepsané léčivé 

přípravky. U depotních injekcí (XEPLION, ZYPADHERA, ABILIFY, MAINTENA, RISPERDAL, 

TREVICTA apod.) již byla ve VZP možnost vykazování odb. 350 zajištěna tak, že odbornost 

350  byla doplněna do výčtu odborností, které mohou aplikovat a vykazovat depotní injekce, u kterých 

je v položce OME - uvedeno "PSY".  

Dle stanoviska MZ lze LP hradit CDZ z v.z.p. a to vzhledem k tomu, že předepsaná léčiva ani depotní 

přípravky v rámci projektu hrazeny nejsou a k dvojímu financování tedy nedojde. 

 

Dotaz č. 3 

Více týmům zapojeným do pilotního projektu CDZ1 není jasné, jak mají zdravotníci vykazovat práci s 

pacientem, kterou nelze zahrnout do nasmlouvaných signálních kódů. Je to například: 

a)   Práce zdravotníků s pacientem CDZ, který je hospitalizovaný. Výkon pro to není, není možné v době 

hospitalizace kódovat jakékoliv ambulantní výkony. Zároveň je tato činnost týmu nezbytná pro 

naplnění principů péče v CDZ. Původně mělo být zahrnuto v kódu Případové vedení pacienta CDZ.  

b)   Telefonická konzultace psychiatrické sestry s pacientem.  

 



Odpověď na dotaz č. 3 

a)    Pro práci zdravotníků s pacientem CDZ, který je hospitalizovaný, výkon není a ani nepočítáme se 

zavedením takového výkonu. Princip, že při hospitalizaci nelze vykazovat ambulantní výkony, 

nehodláme měnit. Toto bude třeba řešit, až budou vyhodnoceny výsledky pilotu (např. hodnotou 

režie). 

b)   Výkon „Telefonická konzultace  sestry v péči o pacienta“ projednala dne 31.5.2018 Pracovní skupina 

při MZČR k vyhlášce č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými 

hodnotami (dále jen SZV). Pracovní skupina došla ke konsenzu. Výkon do SZV zařazuje MZ ČR, od 

kdy bude zařazen, VZP informaci nemá. VZP je otevřena jednání o možnosti urychleného zařazení 

tohoto výkonu jako signálního kódu. 

 


