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registrační list (RL) je podkladem k vydání příslušné vyhlášky 

 
 
 

Název OD 

Číslo OD1 

 
 

I. TENTO REGISTRAČNÍ LIST JE PŘEDLOŽEN JAKO (ODPOVÍDAJÍCÍ ZAŠKRTNOUT) 
 

Návrh nového OD do seznamu zdravotních výkonů 

Návrh změny údajů  
Doplnění údajů u OD číslo 
Návrh na vyřazení OD číslo 

 
Zdůvodnění změny údajů u OD 00035 

 

 

Zdůvodnění návrhu na vyřazení OD, včetně uvedení, zda má být vyřazen bez náhrady, či zda bude 
nahrazen jiným nově navrhovaným výkonem a kterým 

 

Zdravotnický subjekt, který navrhuje změnu údajů, odborná společnost adresa 

 

 

Autorská odbornost, která garantuje správnost údajů v RL a na jejímž pracovišti je výkon nejčastěji 
prováděn 

 

Další odbornosti, které jsou oprávněny OD vykazovat 

 
 
 

1 v případě, že se jedná o nový OD, uveďte návrh čísla výkonu 

REGISTRAČNÍ LIST OŠETŘOVACÍHO DNE 

Dětská mozková obrna (DMO) je onemocnění etiologicky různorodé. Vysoce účinnou léčbou dětí s 
poškozením mozku různé etiologie je komplexní, intenzivní a opakovaná léčebně rehabilitační péče, 
která doposud není v dostatečné míře definována a ohodnocena. 

žádné 

 

OŠETŘOVACÍ DEN NÁSLEDNÉ KOMPLEXNÍ INTENZIVNÍ LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ 
PÉČE DĚTSKÝCH PACIENTŮ S DIAGNÓZOU DĚTSKÉ MOZKOVÉ OBRNY 

00035  

 

Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP 
 

201 
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II. ÚDAJE O OD 
Stručný popis ošetřovacího dne 

Jedná se o komplexní intenzivní péči o pacienta zahrnující všechny potřebné diagnostické a léčebně 
rehabilitační postupy, nutné k dosažení maximálních rehabilitačních cílů. 

Výkon ošetřovacího dne zahrnuje 

• část diagnostickou a vyšetřovací 

• část léčebně rehabilitační 
 

Odbornosti, na jejichž lůžkách se OD vykazuje    
Pozn.: nutno používat odbornosti dle SZV, případně je vhodným způsobem konkretizovat

 
 
 

III. OSOBNÍ NÁKLADY dle vyhl. 99/2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení 
zdravotních služeb 

 

Velikost stanice – počet lůžek 

30 (nastavení počítáno na 30 lůžek, možné stanice i menší či větší dle vyhlášky či nasmlouvání) 
 

Obložnost (v procentech) 

  
 

Obvyklé trvání činnosti nositele zdravotního výkonu a minimální požadovaná kvalifikace pro úhradu výkonu 
z veřejného zdravotního pojištění. 

 
1. Lékaři (Symbol L1, L2, L3) 

 

funkce minimální požadovaná kvalifikace nezbytný čas 

(vyšetřující, 
atd.) 

symbol praxe index další požadavky v minutách 

lékař L3  1 úvazek 0,8 13 

 L2  1,2 úvazek 1,0 16 

 ÚPS  0,15 úvazek 0,12 6 
 

  

2U1 (I OD 00035 se vykazuje na lůžkách dětských rehabilitačních odborných léčebných ústavů) 

90 % 
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2. Jiní zdravotničtí pracovníci a jiní odborní pracovníci s vysokoškolským vzděláním: 
 

• VNP (nelékařský zdravotnický pracovník s vysokoškolským vzděláním) - klinický psycholog, klinický 
logoped, zrakový terapeut a v případě fyzioterapeuta i bez vysokoškolského vzdělání, popř. s 
vyšším odborným vzděláním - Symbol K1, K2, K3 

 

funkce minimální požadovaná kvalifikace nezbytný čas 

symbol praxe index další požadavky 
(úvazek) 

v minutách 

fyzioterapeut  
a  

ergoterapeut 

K3  4,75 celkem úvazek 15,0, 
 z toho nejméně 4,0 

ergoterapeut 

64 

K2  13,05  176 

klinický logoped 
a klinický 
psycholog 

K3  2,1 celkem úvazek 1,75,  
z toho nejméně 

0,75 klinický 
psycholog  

28 

 

• JOP (jiný vysokoškolsky vzdělaný pracovník ve zdravotnictví) - Symbol J1, J2 
 

funkce minimální požadovaná kvalifikace nezbytný čas 

symbol praxe index další požadavky v minutách 

Spec. pedagog J2  1,2   úvazek 1,0 16 

 
3. Ostatní zdravotničtí pracovníci - NLZP (nelékařský zdravotnický pracovník) - Symbol S1, S2, S3, S4 

 

funkce minimální požadovaná kvalifikace nezbytný čas 

symbol praxe index další požadavky 
(úvazek) 

v minutách 

ZPBD S3  1,2 1 16 

 S2  5,9 5 80 

ZPBD bez M    3,5 56 

 
Osobní náklady činí celkem:  2 448 bodů 

 
IV. STRAVA 

 

v OD je kalkulována strava 
v OD není kalkulována strava 

Cena stravní jednotky 

  

Odůvodnění ceny stravní jednotky, případně odůvodnění nezahrnutí stravy do OD

 

160 

Souběh se stravováním v režimu lázeňské LRP 
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V. LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY 
 

Výše navrhovaného lékového paušálu na jeden OD 

  
 

Odůvodnění lékového paušálu, případně odůvodnění nezahrnutí lékového paušálu 

 
 

Léky (kódy se čerpají z číselníků SÚKLu ev. VZP) 
 

sk. 
léčiv 

kód název měrná 
jednotka 

počet 
spotřeb. 
jednotek 

cena za 
jednotku 

cena 
celkem 

ZULP 
(ANO/NE) 

        

        

 
VI. MATERIÁL 

 

Cena materiálu v rámci OD 

  
 

Odůvodnění 

 
 

Materiál (kódy se čerpají z číselníků SÚKLu ev. VZP) 
 

sk. PZT kód název měrná 
jednotka 

počet 
spotřeb. 
jednotek 

cena za 
jednotku 

cena 
celkem 

ZUM 
(ANO/NE) 

        

        

 
  

140 

 

120 

Vzhledem k vysokým potřebám pacienta na celkové zajištění zdravotnického materiálu (inkontinenční 
pomůcky, převazový materiál, materiál k odběrům apod.) 
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VII. POUŽITÉ PŘÍSTROJE 
 

Celková kalkulovaná cena za specifické přístroje

 
 

Specifické přístroje a obecné sady pomůcek používané v daném výkonu – dle vyhlášky 92/2012 

kód název přístroje Pořizovací 
hodnota 
(bez DPH) 

životno
st v 
letech 

Počet dle 
vyhl. 
č.92/2012 

Náklady na 
údržbu v % 
pořizovací 
ceny 

počet 
použití 

 Robotika, přístroj se zpětnou vazbou pro 
terapii dolních končetin, vertikalizaci a 
nácvik chůze 

1 200 000 7 1 5  

 Robotika, přístroj se zpětnou vazbou pro 
terapii horní končetiny 

1 600 000 7 1 5  

 Funkční elektrická stimulace 100 000 7 2 5  

 Virtuální realita a zpětnovazebné systémy 30 000 7 soubor 5  

 Senzorická elektrická stimulace 10 000 7 2 5  

 Dynamické ortézy HK 10 000 2 6 5  

 Statické progresivní dlahy HK a DK 10 000 2 12 5  

 Ortéza ramenní 5 000 1 6 5  

 Vertikalizační zařízení 100 000 7 1 5  

 Pohyblivý pás pro nácvik chůze 50 000 7 1 5  

 Neuropsychologický software 100 000 3 1 5  

 Logopedický software 50 000 3 1 5  

 Instrumentální pomůcky pro terapii 
polykacího aktu 

5 000 1 1 5  

 Elektrostimulace pro nácvik polykání 100 000 7 1 5  

 Pomůcky a zařízení pro aerobní trénink 100 000 2 soubor 5  

 Pomůcky pro kinezioterapii 200 000 5 soubor 5  

 Pomůcky pro mobilitu 100 000 5 soubor 5  

 Fyzikální terapie včetně vodoléčby 1 200 000 7 soubor 5  

 Diagnostické sety pro hodnocení terapie – 
zakoupení a licence 

200 000 7 soubor 5  

 Pomůcky pro senzorickou integraci a 
multisenzorickou stimulaci  

300 000 7 soubor 5  

 Přístroje dle vyhlášky 100 000 7 soubor 5  

174 
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VIII. ČÁST ÚHRADY NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ 

 

Režie přiřazená k OD 
 

 

Odůvodnění přiřazení režie (smí být zahrnuta pouze režie nezahrnuta jinde) 

 
 

IX. SESTUPNOST 
 

OD podléhá sestupné sazbě  

OD nepodléhá sestupné sazbě 
 

Hodnoty OD se sestupnou sazbou 
 
 

OD Body A Body B Body C Body D Body E 
      

 

 
Hodnota OD bez režie    3 042 bodů   

 
 

X. PRŮMĚRNÁ DÉLKA HOSPITALIZACE 
 

Obor SDH O- O+ 
 RFM    

 
  

Režie je smluvně stanovena dle kapitoley7 bodu 2.2 vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam 
zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, kde je základní režie pro rok 
2020 uvedena ve výši 191,86 bodů a může být navýšena až na 400 %, tzn. 767,44 bodů. 
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XI. PRAVIDLA VYKAZOVÁNÍ 

Obligatorní obsah OD nutný pro možnost jeho vykázání 

 
Obligatorní obsah OD pro následnou komplexní intenzivní léčebně rehabilitační péče (dále jen „KILP“) u 

dětských pacientů s diagnózou dětské mozkové obrny: 

Jedná se o OD 00035. Výkon lze nasmlouvat pouze s poskytovateli následné odborné léčebně 

rehabilitační péče, kteří poskytují péči OD 00027. 

Obligatorním obsahem OD 00035 jsou: 
1. Komplexní intenzivní zdravotní péče v oborech rehabilitační a fyzikální medicína, fyzioterapie, 

ergoterapie, klinická logopedie a klinická psychologie poskytovaná celkově v minimálním rozsahu 4 
hodiny denně. 

 
2. Kritéria pro přijetí pacienta do následné komplexní intenzivní léčebně-rehabilitační péče: 

a. Pacient je přijat do zařízení na základě návrhu na léčebně rehabilitační péči v odborné 
dětské léčebně ve všech pořadích naléhavosti (I, II, III) diagnózy dětské mozkové 
obrny (DMO) ve věku 1 až 18 let pro stupeň I. až IV. dle Gross Motor Function 
Classification System - Expanded and Revised (GMFCS - E&R). 

b. Délka pobytu na jeden návrh se stanovuje 2x 28 dnů – dva pobyty 28 dní realizované v 
období nejvýše 12 po sobě jdoucích měsíců s minimálním odstupem 6 měsíců od 
ukončení prvního pobytu do nástupu druhého pobytu (tyto dva pobyty tvoří jeden 
cyklus KILP).  

c. Při nutnosti přerušení jednoho pobytu v rámci KILP pro akutní komplikaci zdravotního 
stavu, které vznikne do 14 dní od začátku pobytu, se nahradí tento opakováním 
celého pobytu, je-li již realizováno 15 a více dní z daného pobytu, pak se tento 
nenahrazuje. 
 

3. Kritéria pro zařazení pacienta do následné komplexní intenzivní léčebně-rehabilitační péče: 
a. Pacient je schopen přijímat požadovaný objem komplexní intenzivní léčebně 

rehabilitační péče v rozsahu minimálně 4 hodin denně v oborech rehabilitační a 
fyzikální medicína, fyzioterapie, ergoterapie, klinická logopedie, klinická psychologie. 

b. U pacienta jsou provedena tato objektivní hodnocení, a to vždy 1x na začátku prvního 
pobytu a 1x na konci druhého pobytu v těchto oblastech: 

1. Motorika a mobilita (hodnocení Gross Motor Function Measure – GMFM-
88), 

2. Kognitivní a exekutivní funkce - dle věku dítěte použit jeden z testů: 
• BSID III - Bayleyové vývojové škály, 
• SON-R - neverbální test, 
• IDS - inteligenční a vývojová škála pro děti, 
• Stanford-binetova inteligenční škála -iv. revize, 

3. Poruchy komunikace a polykání - klinické vyšetření klinickým logopedem 
(jen v indikovaných případech).   

 
4. Kritéria pro setrvání pacienta v KILP: 

Obdobím hodnocení pacienta je jeden cyklus KILP (dva po sobě jdoucí pobyty délky 28 dnů 
realizované v období 7 měsíců až 1 rok), pokud je na konci druhého pobytu bez ohledu na kategorii 
dle GMFCS - E&R zlepšení v GMFM-88 ve věku  1-7 let minimálně o 5% a ve věku od dosažených 8 
let minimálně o 2% oproti hodnocení na začátku prvního pobytu, může být pacient zařazen do 
dalšího cyklu dvou-pobytového systému KILP. 
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XII. ZAKÁZANÉ KOMBINACE S VÝKONY 
 

V souvislosti s OD není možné vykázat následující výkony 

 
 

XIII. DALŠÍ INFORMACE 
 

Prostor pro doplnění dalších informací 
 

 
 

 

Výkony odborností 201, 901, 902, 903, 917 

 


