Výkon číslo 11512
Autorská odbornost:
101 - vnitřní lékařství – interna (3.0)
Další odbornosti:
301 - dětské lékařství
Název:
PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA PROVÁDĚNÁ VE VLASTNÍM SOCIÁLNÍM PROSTŘEDÍ SPECIÁLNÍ MOBILNÍ
PUMPOU
Poznámka:
Mobilní domácí parenterální výživa je důležitou alternativou pro nemocné s vitální nutností
parenterální výživy, kdy umožňuje významné zlepšení kvality života a případně umožní
začlenění do školního a pracovního procesu. Jedná se o materiálový výkon, tedy naplnění
průměrných materiálových nákladů na podání kompletní parenterální výživy pro jednoho
pacienta na jeden týden. Hodnota výkonu zahrnuje materiál nutný pro provedení aplikace,
ošetření žilního vstupu, opotřebení pomůcek a přístrojů, z nichž některé lze použít i
vícekrát. Volba pomůcek je založena na jednorázovém použití. Výživa bude aplikována
nejen v domácím prostředí, ale i mimo domov. Nelze kombinovat s výkonem "Pumpou
prováděná enterální výživa prováděná ve vlastním sociálním prostředí". Nezbytná je
dosažitelnost lékaře pacientem. Mobilní DPV je indikovaná u pacientů, kteří tráví více jak
50% času mimo lůžko. Tento výkon nelze vykázat u hospitalizovaných pacientů.
Úhradu léčivých přípravků aplikovaných jako součást domácí parenterální výživy upravuje
opatření obecné povahy SÚKL, není součástí výkonu, léčiva se předepisují na recept,
pacient recept uplatňuje v lékárně.
Popis:
Jedná se o materiálový výkon, tedy o naplnění průměrných materiálových nákladů na
podání parenterální výživy aplikované speciální mobilní pumpou pro jednoho pacienta na 1
týden. Hodnota výkonu zahrnuje současně náklady na materiál nutný pro provedení
aplikace a opotřebení pomůcek a přístrojů, které lze používat vícekrát či dlouhodobě.
Nezbytná je dosažitelnost lékaře telefonem.
DEFINICE:
1. Čím výkon začíná:
Pacientovi jsou dopraveny pomůcky a výživa. Nemocný (v případě dětí – rodič) zkontroluje
předpis umělé výživy vypracovaný lékařem – nutricionistou.
2. Obsah a rozsah výkonu:
Pacient (ošetřovatel nebo rodič) podle předepsaného postupu připraví pomůcky, materiál
určené k výživě, nejčastěji ve formě připraveného vaku (systém AIO, All-in-one). Následně
zkontroluje funkci dávkovací pumpy, stav batohu a setů, jejich správné napojení, fixaci
katetru. Dále provede dezinfekci všech spojek a přístupové kanyly podle předepsaného
postupu a intravenózně aplikuje dávkovací pumpou určenou výživu. V průběhu pohybu pak
kontroluje správnost napojení setů a funkci pumpy. Dle doporučení lékaře pak může
aplikovat i další roztoky v rámci mobilní parenterální výživy additiva. V případě podezření
na hrozící komplikaci může telefonicky vyžádat radu lékaře.

3. Čím výkon končí:
Po skončení aplikace pacient (event. rodič, ošetřovatel) provede proplach jednorázovou
pomůckou, jednorázovou dezinfekcí a doporučeným postupem ošetří aplikační cestu a
zabezpečí ji pro další aplikace.
Podmínky:
Stávající výkon č. 11511 bude nadále indikovaný u pacientů s omezenou mobilitou, kteří na
lůžku tráví více než 50 % dne. F016 – lékař s licencí v oboru klinická výživa, nutricionista,
atestovaný v oboru KVIMP
Kategorie:
P - hrazen plně
Doba trvání:
0.0
Omezení místem:
SA - pouze na spec. prac. ambulantně
Omezení frekvencí:
1/1 týden
Přímo spotřebované materiály - PMAT
--- A002682 - Doprava balíčku s materiálem (jc: 750.00, 0.0hm: 1.0) celkem: 750.0
--- A002681 - Náklady na mobilní parenterální pumpu (jc: 323.00, 0.0hm: 1.0) celkem:
323.0
--- A002684 - Dezinfekce k mobilní parenterální pumpě (jc: 300.00, 0.0hm: 1.0) celkem:
300.0
--- A002683 - Stříkačka proplachová Omniflush 10 ml FR 10 ml (jc: 16.819, [21.0% dph], hm:
8.0) celkem: 134.55
--- A002676 - Kontejner na jehly 0,6 l (jc: 14.278, [21.0% dph], hm: 1.0) celkem: 14.28
--- A000317 - Kontejner sterilní 30 ml (jc: 3.20, hm: 1.0) celkem: 3.2
--- A002675 - Rouška sterilní FOLIODRAPE, 45x75 cm (jc: 7.935, [15.0% dph], hm: 1.0)
celkem: 7.94
--- A002674 - MASKA OBLIČEJOVÁ SENSI MASK gumička (jc: 47.069, [21.0% dph], hm: 0.32)
celkem: 15.06
--- A002673 - FIXACE HYPOALERGENNÍ TEGADERM, 10x12 cm (jc: 269.10, [15.0% dph], hm:
0.04) celkem: 10.76
--- 0085426 - STŘÍKAČKA INJEKČNÍ PH 2ML LUER (jc: 78.70, hm: 0.01) celkem: 0.79
--- A000002 - Stříkačka 10 ml (jc: 121.00, hm: 0.2) celkem: 24.2
--- A008210 - tampon velký No 5 (jc: 63.00, hm: 1.0) celkem: 63.0
--- A000284 - pinzeta jednorázová (jc: 8.20, hm: 1.0) celkem: 8.2
--- A002672 - RUKAVICE NESTERILNÍ SEMPERCARE (jc: 100.43, [21.0% dph], hm: 0.07)
celkem: 7.03
--- A000006 - rukavice chirurgické sterilní (jc: 6.81, hm: 15.0) celkem: 102.15
--- 0080350 - NÁPLAST HYPOALERGENNÍ MICROPORE (jc: 29.91, hm: 0.3) celkem: 8.97
--- A002671 - SET K MOBILNÍ PUMPĚ (jc: 417.45, hm: 7.0) celkem: 2922.15
--- A002664 - JEHLA RŮŽOVÁ (jc: 42.97, hm: 0.3) celkem: 12.89
--- A002670 - INTRAFIX SAFE SET (jc: 15.125, [21.0% dph], hm: 14.0) celkem: 211.75
--- A002669 - UBROUSEK DEZINFEKČNÍ SoftaCloth 2% (jc: 181.125, [15.0% dph], hm: 0.85)

celkem: 153.96
--- A002668 - UZÁVĚR BEZJEHLOVÝ BIONECTEUR (jc: 36.30, [21.0% dph], hm: 2.0) celkem:
72.6
--- A002666 - ALOBAL K MOBILNÍ PUMPĚ (jc: 29.645, [21.0% dph], hm: 0.25) celkem: 7.42
--- A002667 - GÁZA STERILNÍ ČTVERCE, 10 x 10 cm (jc: 46.00, [15.0% dph], hm: 1.0)
celkem: 46.0
5199.90
Přímo spotřebované léčivé přípravky - PLP
0.00
ZUMy
--- A002678 - Fixace katetru Statlock PICC plus
--- A002677 - Jehla portová CYTOCAN, 20G 20 mm
ZULPy
Přístroje
--- A002680 - Batoh k mobilní parenterální pumpě (čc: 8 349.00, dž: 5.0, nú: 0.00, dp: 4.0,
pč: 1.0, kk: ) celkem: 0.0
--- A002679 - Mobilní pumpa pro DPV (čc: 67 155.00, dž: 5.0, nú: 3 358.00, dp: 4.0, pč: 1.0,
kk: ) celkem: 0.0
0.00
Nositelé
0.00
Přímé náklady
5 199.9

