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Zápis z jednání pracovní skupiny č. 2 DŘ dne 16. 3. 2006 
 
 
 

 
Jednání probíhalo od 9,00 do 16,00 hod. 
Přítomni: viz prezenční listiny (uloženy u zapisovatele) 
 
  

 
Program pracovní skupiny : 
 
 

1. Organizace pracovní skupiny  
2. Odbornost 817 – Laboratoř klinické cytologie 
3. Návrh Aprimed, změna v textové části SZV 
4. Odbornost 001 – Praktický lékař pro dospělé 
5. Mzdové indexy nelékařů, změny textové části SZV 
6. Odbornost 501 – Chirurgie 
7. Odbornost 601 – Plastická chirurgie 
8. Závěr 

 
 
 

1. Organizace pracovní skupiny 
 

o ověřovatelem zápisu bude paní Jana M. Petrenko a za jednotlivé odbornosti 
předkladatelé návrhů 

o po dobu jednání nepřítomen zástupce Purkyňovy společnosti – prim. Spitzer omluven 
 

 
 

2. Odbornost 817 – Laboratoř klinické cytologie 
o předkladatelka návrhu: MUDr. Alena Beková 

 
 
Xxxxx – Cervikovaginální cytologie – screening karcinomu děložního hrdla 
 
• PS výkon projednala, schválila a navrhla ještě následující změny. 

Popis výkonu: odstraněno: Nátěr, fixovaný alkoholem na podložním skle (nebo materiál ve 
speciálním fixačním roztoku v lahvičce spolu s funkční částí odběrového nástroje), 
pocházející z cervikovaginální oblasti, je předán cytologické laboratoři, tam zpracován, 
barven polychromatickou metodou dle Papanicolaoua, překryt průhledným mediem. 
Preparát hodnocen ve světelném mikroskopu a nález vyjádřen dle klasifikačního systému 
Bethesda. 
nahrazeno: Komplexní agregovaný kód, který představuje veškerou péči v průběhu 
jednoho roku v rámci screeningu karcinomu hrdla děložního v laboratoři klinické 
cytologie, která splňuje podmínky dané Věstníkem č.7/2004 MZ ČR pro výkon 
gynekologické cytologie. 
 
 

K návrhu se rozvinula široká diskuse. 
Odborná společnost patologů nesouhlasí se zavedením tohoto výkonu, doporučují změnu. Protestují 
především proti uvedenému omezení místem. 
VZP ČR naopak návrh podporuje a doporučuje jeho upravený návrh o schválené změny projednat v DŘ. 
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Závěr: Účastníci PS č. 2 se připojují k návrhu VZP ČR a doporučují návrh schválit a dále projednat v DŘ 
k SZV dne 29. 3. 2006. 
 
 
 

3. Návrh Aprimed, změna textové části SZV 
o předkladatelé návrhu se bez omluvy nedostavili – návrh neprojednáván. 

 
 
 

4. Odbornost 001 – Praktický lékař pro dospělé 
o předkladatelka návrhu: MUDr. Darja Janková 
 

Úprava režijních nákladů v ordinaci praktických lékařů 
 
Nad návrhem se rozvinula široká diskuse. 
ČLK navrhla, aby byly zjištěny reálné podklady, které slouží pro výpočet kapitační platby, aby bylo 
zřetelné, které náklady jsou již započteny do kapitace a nebyly tak zohledněny ještě jednou v režii. 
VZP ČR podotýká, že kapitační platba není v kompetenci PS č. 2, ale že se projednává v rámci DŘ 
k úhradám zdravotní péče. 
Závěr: Účastníci PS nedoporučují projednávat takto předložený návrh v DŘ, ale navrhují dopracovat po 
stránce obsahové a znovu předložit k projednávání v PS č. 2. 
 
 
 

5. Mzdové indexy nelékařů, změna v textové části SZV 
 
Společenstvo českých optiků a optometristů 

o předkladatel návrhu: Josef Szarvas 
 
ČLK přednesla názor oftalmologické společnosti – nesouhlasí se sdílením výkonů s optiky a optometristy. 
Předkladatel návrhu podotýká, že dle zákona č. 96/2004 Sb. však jsou oprávněni provádět některé 
výkony odb. 705 – oftalmologie, ale že netrvají na jejich úhradě z veřejného zdravotního pojištění. 
Závěr: Společnost optiků a optometristů je oprávněna provádět na svých pracovištích některé výkony 
odb. 705, ale nebudou účastníky veřejného zdravotního pojištění. Z toho důvodu bude jejich odbornost 
vypuštěny z textové části SZV, týkající se mzdových indexů nelékařských profesí. 
 

Asociace klinických psychologů ČR 
o předkladatel návrhu: PhDr. Karel Koblic 
 

• PS návrh projednala, schválila a navrhla ještě následující změny. 
 

odstraněno: D. Změnit označení indexů ve výkonech odborností 901 a 931 na „P“ a u výkonů klinických 
vyšetření 2 indexovaných nově „P3“ u těchto odborností (současný index 5) v textu výkonu odstranit 
odkaz na délku praxe.  
nahrazeno:  
D. Změnit označení indexů ve výkonech odborností 901 a 931 na „P“. 
E. U výkonů klinických vyšetření 2 indexovaných nově „P3“ u odborností 901 a 931 (současný index 5) 
v textu výkonu odstranit odkaz na délku praxe.  
F. Použít osvědčený převodník (výkony s dosavadním indexem 3 budou nově indexovány 2, výkony 
s dosavadními indexy 4 a 5 budou nově indexovány 3). 
Celý návrh zní takto: 

Věc: Zpřesňující návrh Asociace klinických psychologů ČR (AKP) k návrhu novely vyhl. 
č. 493/2005 Sb., kterou se vydává Seznam zdravotních výkonů - schválený prac. 
skupinou 2 DŘ dne 16.3.2006 
 
 
A. Oddělit indexy klinického psychologa do samostatné podkapitoly, konkrétně do kap. 2, 
část 6, zařadit nový řádek: „psycholog, klinický psycholog“ a ostatní řádky přečíslovat. 
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B. Do kap. 2, část 6, 2 zařadit následující text: 
 
„Indexy psychologů a klinických psychologů: 
Pro nositele výkonů – psychology a klinické psychology jsou stanoveny tři stupně mzdového 
indexu. Jsou to: 

1. Index 1 – náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci psychologa s odbornou způsobilostí k výkonu 
povolání a s praxí do 24 měsíců - symbol P1, hodnota indexu 1,0  

2. Index 2 – náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci psychologa s odbornou způsobilostí k výkonu 
povolání a s praxí nad 24 měsíců  – symbol P2, hodnota indexu 1,8 

3. Index 3 – náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci klinického psychologa  se specializovanou 
způsobilostí  – symbol P3, hodnota indexu 3,5“. 

(A z další kapitoly klinické psychology vyjmout a tyto kapitoly přečíslovat.) 
 
C. Adekvátně upravit kap. 4, odst. 37 textové části SV: 

a) druhou větu nahradit větou „Klinická vyšetření 2 může vykázat pouze klinický psycholog se 
specializovanou způsobilostí.“ 

b) u vysvětlení k výkonu 37121 slova „s celkovou délkou praxe nad 6 let“ nahradit slovy „se 
specializovanou způsobilostí“. 

 
D. Změnit označení indexů ve výkonech odborností 901 a 931 na „P“. 
 
E. U výkonů klinických vyšetření 2 indexovaných nově „P3“ u odborností 901 a 931 (současný 
index 5) v textu výkonu odstranit odkaz na délku praxe.  
 
F. Použít osvědčený převodník (výkony s dosavadním indexem 3 budou nově indexovány 2, 
výkony s dosavadními indexy 4 a 5 budou nově indexovány 3). 

 
Závěr: Návrh bude v upravené formě předložen k projednávání v DŘ dne 22. 3. 2006. 
 
 

 
6. Odbornost 501 – Chirurgie 
 

51 226 – Endoprotéza jícnová 
o předkladatel návrhu: MUDr. Jan Votoček 

 
• PS výkon projednala, schválila a navrhla ještě následující změny. 

Použité přístroje:  
endoskop flexibilní – odstraněno: pořizovací hodnota 600 000 Kč a 10 % náklady na údržbu, 
nahrazeno: 500 000 Kč a 0 
 

51 398 – Omentektomie 
o předkladatel návrhu: MUDr. Jan Votoček 

 
• PS výkon projednala a schválila beze změn. 
 
 
51 621 – Použití videoskopické operační sestavy (věže) při operačním výkonu á 10 min 

o předkladatel návrhu: MUDr. Jan Votoček 
 
• PS výkon projednala, schválila a navrhla ještě následující změny. 

Název výkonu: doplnit: Použití videoskopické operační sestavy  při laparoskopickém nebo 
torakoskopickém operačním výkonu à 10 minut. 
Údaje o výkonu: bod 2) doplnit: Výkon je používán pro amortisaci operační sestavy vyjma 
videosekvence, jejíž použití se vykazuje navíc obecným kódem 51699 rovněž à 10 minut (do 
max. doby výkonů, ke kterým je vykazován). 
PMAT: dopněno: insuflační hadice – ZUM ano, odsávací set a irigační hadice – ZUM ano 
Použité přístroje: vozík systémový – odstraněno: náklady na údržbu 7,5 % 
Bylo také domluveno, že maximální frekvence může být do doby trvání základního výkonu, ke 
kterému je vykázán. 
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51 699 – Použití videosekvence při výkonu á 10 min 

o předkladatel návrhu: MUDr. Jan Votoček 
 

• PS výkon projednala, schválila a navrhla ještě následující změny. 
Autorská odbornost: odstraněno: 999 
Další odbornosti, které jsou oprávněny výkon provádět: doplněno: odb. začínající na 5, 6, 
7 
Bylo také domluveno, že maximální frekvence může být do doby trvání základního výkonu, ke 
kterému je vykázán. 

 
51 831 – Excize kožní léze, malá 

o předkladatel návrhu: MUDr. Jan Votoček 
 
• PS výkon projednala, schválila a navrhla ještě následující změny. 

Další odbornosti, které jsou oprávněny výkon provádět: odstraněno: 502, 503, 504, 505, 
506, 507, 601, 602, 605, 606, nahrazeno: odb. začínající na 5, 6, 7 a 404, 405 a 406 
PMAT:  
gázové kompresy – odstraněno: 2 ks, nahrazeno: 1 ks  

 odstraněno: coated vicryl W 9024 
 
51 833 – Excize kožní léze malá další 

o předkladatel návrhu: MUDr. Jan Votoček 
 

• PS výkon projednala, schválila a navrhla ještě následující změny. 
Další odbornosti, které jsou oprávněny výkon provádět: odstraněno: 502, 503, 504, 505, 
506, 507, 601, 602, 605, 606, nahrazeno: odb. začínající na 5, 6, 7 a 404, 405 a 406 
PMAT:  

 odstraněno: coated vicryl W 9024 
coated vicryl s jehlou W 9118, ethilon, náplast Cosmopor – upraveny ceny dle počtu spotřeb. 
jednotek 

 
Návrh změny textové části SZV 

o předkladatel návrhu: MUDr. Jan Votoček 
 

• PS výkon projednala, schválila a navrhla ještě následující změny. 
Nebude první vyjmuta věta odstavce: Čas zahájení i čas ukončení výkonu je nezbytnou součástí 
zdravotní dokumentace pacienta (operační vložky). Pokud nelze čas zahájení a ukončení výkonu 
z dokumentace jednoznačně určit, uhradí zdravotní pojišťovna výkon v počtu jeden. 

 
Závěr: Tyto PS projednané a schválené výkony odb. 501 budou projednány na DŘ dne 29. 3. 2006. 
 
51 850 – Převaz rány metodou V.A.C. 

o předkladatel návrhu: MUDr. Jan Votoček 
 

Nad návrhem se opět rozvinula široká diskuse. 
Závěr: Návrh nebyl schválen, bude v této stávající podobě předložen k dalšímu projednávání do DŘ 
k SZV dne 29. 3. 2006. Výkon bude projednáván samostatně, nikoli v bloku s ostatními výkony odb. 
501. 
 
 
 

7. Odbornost 601 – Plastická chirurgie 
o předkladatel návrhu: doc. MUDr. Tvrdek 

 
61 153 – Uzavření defektu na končetinách nebo trupu kožním lalokem místním nad 100 cm2 
 
• PS výkon projednala, schválila a navrhla ještě následující změny. 

PMAT: 
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operační plášť – odstraněno: 8 ks, nahrazeno: 4 ks 
 Použité přístroje: 

odstraněno: operační stůl s příslušenstvím – náklady 5,00 Kč 
odstraněno: operační lampa se satelitem – náklady 7,00 Kč 
 

61 155 – Uzavření defektu kožním lalokem přímým ze vzdáleného místa 
 
• PS výkon projednala, schválila a navrhla ještě následující změny. 

PMAT: 
operační plášť – odstraněno: 8 ks, nahrazeno: 4 ks 

 Použité přístroje: 
odstraněno: operační stůl s příslušenstvím – náklady 5,00 Kč 
odstraněno: operační lampa se satelitem – náklady 7,00 Kč 
 

61 161 – Zhotovení dvoustopkového tubulovaného laloku 
 
• PS výkon projednala, schválila a navrhla ještě následující změny. 

PMAT: 
operační plášť – odstraněno: 8 ks, nahrazeno: 4 ks 

 Použité přístroje: 
odstraněno: operační stůl s příslušenstvím – náklady 5,00 Kč 
odstraněno: operační lampa se satelitem – náklady 7,00 Kč 
 

61 163 – Přenos nebo odpojení stopky kožního laloku 
 
• PS výkon projednala, schválila a navrhla ještě následující změny. 

PMAT: 
operační plášť – odstraněno: 6 ks, nahrazeno: 3 ks 

 Použité přístroje: 
odstraněno: operační stůl s příslušenstvím – náklady 5,00 Kč 
odstraněno: operační lampa se satelitem – náklady 7,00 Kč 
 

61 165 – Rozprostření nebo modelace laloku 
 
• PS výkon projednala, schválila a navrhla ještě následující změny. 

PMAT: 
operační plášť – odstraněno: 6 ks, nahrazeno: 3 ks 

 Použité přístroje: 
odstraněno: operační stůl s příslušenstvím – náklady 5,00 Kč 
odstraněno: operační lampa se satelitem – náklady 7,00 Kč 
 

61 167 – Transpozice fasciokutánního laloku 
 
• PS výkon projednala, schválila a navrhla ještě následující změny. 

PMAT: 
operační plášť – odstraněno: 8 ks, nahrazeno: 4 ks 

 Použité přístroje: 
odstraněno: operační stůl s příslušenstvím – náklady 5,00 Kč 
odstraněno: operační lampa se satelitem – náklady 7,00 Kč 
 

61 169 – Transpozice muskulárního laloku 
 
• PS výkon projednala, schválila a navrhla ještě následující změny. 

Název výkonu: upraveno: Transpozice muskulárního nebo muskulokutánního laloku 
PMAT: 
operační plášť – odstraněno: 8 ks, nahrazeno: 4 ks 

 Použité přístroje: 
odstraněno: operační stůl s příslušenstvím – náklady 5,00 Kč 
odstraněno: operační lampa se satelitem – náklady 7,00 Kč 
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61 171 – Volný přenos kožního a fasciokutánního laloku mikrochirugickou technikou 
 
• PS výkon projednala, schválila a navrhla ještě následující změny. 

PMAT: 
operační plášť – odstraněno: 24 ks, nahrazeno: 12 ks 
rukavice chirurgické sterilní – odstraněno: 24 ks, nahrazeno: 12 ks 
doplněno: operační krytí velké – 620 Kč 
Použité přístroje: 
odstraněno: operační stůl s příslušenstvím – náklady 5,00 Kč 
odstraněno: operační lampa se satelitem – náklady 7,00 Kč 
 

61 175 – Volný přenos vaskularizované kosti, přenos prstu z nohy na ruku mikrochirugickou 
technikou 
 
• PS výkon projednala, schválila a navrhla ještě následující změny. 

OM: odstraněno: SH 
PMAT: 
operační plášť – odstraněno: 24 ks, nahrazeno: 12 ks 
rukavice chirurgické sterilní – odstraněno: 18 ks, nahrazeno: 12 ks 
doplněno: operační krytí velké – 620 Kč 
Použité přístroje: 
odstraněno: operační stůl s příslušenstvím – náklady 5,00 Kč 
odstraněno: operační lampa se satelitem – náklady 7,00 Kč 
 

61 177 – Volný přenos vaskularizovaného segmentu střeva nebo omenta mikrochirugickou 
technikou 
 
• PS výkon projednala, schválila a navrhla ještě následující změny. 

Popis výkonu: doplněno: Laparotomie (výkon s kódem 51393) se účtuje zvlášť. 
OM: odstraněno: SH 
PMAT: 
operační plášť – odstraněno: 24 ks, nahrazeno: 12 ks 
rukavice chirurgické sterilní – odstraněno: 24 ks, nahrazeno: 12 ks 
doplněno: operační krytí velké – 620 Kč 
Použité přístroje: 
odstraněno: operační stůl s příslušenstvím – náklady 5,00 Kč 
odstraněno: operační lampa se satelitem – náklady 7,00 Kč 
 

61 201 – Replantace jednoho prstu 
 
• PS výkon projednala, schválila a navrhla ještě následující změny. 

OM: odstraněno: SH 
PMAT: 
operační plášť – odstraněno: 6 ks, nahrazeno: 3 ks 
rukavice chirurgické sterilní – odstraněno: 6 ks, nahrazeno: 3 ks 
ústní rouška – odstraněno: 6 ks, nahrazeno: 3 ks 
operační čepice – odstraněno: 6 ks, nahrazeno: 3 ks 
doplněno: operační krytí středního rozsahu – 320 Kč 
Použité přístroje: 
odstraněno: operační stůl s příslušenstvím – náklady 5,00 Kč 
odstraněno: operační lampa se satelitem – náklady 7,00 Kč 
 

61 203 – Replantace ruky ve dlani 
 
• PS výkon projednala, schválila a navrhla ještě následující změny. 

OM: odstraněno: SH 
OF: odstraněno: za jeden den 2, nahrazeno 1 
PMAT: 
drát Kirschner 1,2 – doplněno: ZUM ano 
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operační plášť – odstraněno: 18 ks, nahrazeno: 6 ks 
rukavice chirurgické sterilní – odstraněno: 9 ks, nahrazeno: 6 ks 
ústní rouška – odstraněno: 9 ks, nahrazeno: 6 ks 
operační čepice – odstraněno: 9 ks, nahrazeno: 6 ks 
doplněno: operační krytí středního rozsahu – 320 Kč 
Použité přístroje: 
odstraněno: operační stůl s příslušenstvím – náklady 5,00 Kč 
odstraněno: operační lampa se satelitem – náklady 7,00 Kč 
 

61 205 – Replantace ruky v zápěstí a nebo předloktí 
 
• PS výkon projednala, schválila a navrhla ještě následující změny. 

OM: odstraněno: SH 
OF: odstraněno: za jeden den 2, nahrazeno 1 
PMAT: 
operační plášť – odstraněno: 18 ks, nahrazeno: 8 ks 
rukavice chirurgické sterilní – odstraněno: 9 ks, nahrazeno: 8 ks 
ústní rouška – odstraněno: 9 ks, nahrazeno: 8 ks 
operační čepice – odstraněno: 9 ks, nahrazeno: 8 ks 
doplněno: operační krytí středního rozsahu – 320 Kč 
Použité přístroje: 
odstraněno: operační stůl s příslušenstvím – náklady 5,00 Kč 
odstraněno: operační lampa se satelitem – náklady 7,00 Kč 
 

61 207 – Replantace paže, nohy 
 
• PS výkon projednala, schválila a navrhla ještě následující změny. 

OM: odstraněno: SH 
OF: odstraněno: za jeden den 2, nahrazeno 1 
PMAT: 
operační plášť – odstraněno: 18 ks, nahrazeno: 8 ks 
rukavice chirurgické sterilní – odstraněno: 13 ks, nahrazeno: 8 ks 
ústní rouška – odstraněno: 9 ks, nahrazeno: 8 ks 
operační čepice – odstraněno: 9 ks, nahrazeno: 8 ks 
doplněno: operační krytí středního rozsahu – 320 Kč 
Použité přístroje: 
odstraněno: operační stůl s příslušenstvím – náklady 5,00 Kč 
odstraněno: operační lampa se satelitem – náklady 7,00 Kč 

 
 
 
Závěr:  
Příští jednání PS č. 2 se bude konat 30. 3. 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracovala: MUDr. Hana Šustková 
Ověřovatelé: Jana M. Petrenko a za odbornosti její předkladatelé 


