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11505
SPECIÁLNÍ PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA

Tento registrační list (RL) předložen jako:
návrh nového výkonu x návrh změny údajů u výkonu číslo 11505 návrh na vyřazení výkonu číslo

Autorská odbornost:
(101) vnitřní lékařství - interna

Další odbornosti:
(708) anesteziologie a intenzivní medicína
(501) chirurgie
(301) dětské lékařství
(203) infekční lékařství

Popis:
Výživa modifikovaná, podávaná u nemocných v těžkých stavech, kde složení je modifikováno s přihlédnutím k ohrožení
životně důležitých orgánů. Indikaci provádí nutricionista nebo lékař s funkční odborností v umělé výživě. Výkony výživy nelze
v jednom dni kombinovat, lze vykázat pouze jeden výkon výživy na jednoho pacienta a jeden den.

Čím výkon začíná:
Přečtením rozpisu parenterální výživy, které zpracoval lékař, a výběrem vhodných roztoků.
Obsah a rozsah výkonu:
Ve výkonu je obsažena garance sterilního postupu při přípravě a dodržení a koncentrace přípravku. Kontrola kompatibility.
Po přečtení rozpisu parenterální výživy vyškolená sestra (ev. farmaceut) připraví jednotlivé roztoky. Do infuzních lahví
s roztoky nejprve aplikuje aditiva tak, že do roztoků cukrů dá fosfáty, do krystaloidů minerálové koncentráty a vitaminy
rozpustné ve vodě a do tukové emulse vitaminy rozpustné v tucích. Zkontroluje, zda nedošlo k projevům nekompatibility.
Poté do infúzních lahví zavede infuzní sety. Lahve označí. Ve výkonu je zahrnuta průměrná cena preparátů uvedené
skupiny. Podáním jiných preparátů nesmí být vykázáno zvlášť. Aplikace výživy je nutná infusními lahvemi nebo vakuovým
systémem.Výkon může být vykázán na 1 pacienta 1x/24hod.
Čím výkon končí:
Expedicí infuzních lahví na oddělení.

Poznámka:
Podmínky:

V případě schválení návrhu RL Pracovní skupinou k Seznamu zdravotních výkonů je nutné zaslat originál (1x) schváleného
registračního listu (podepsaného a orazítkovaného) na adresu: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor dohledu nad zdravotním
pojištěním, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2.

Kategorie: P - hrazen plně
Omezení místem: H - pouze při hospitalizaci
Omezení frekvencí: 1/1 den
Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách: 15.0
Sazba režie: 2.87
Body: 340

Nositelé:
Pořadí Kategorie Funkce Praxe Čas Poznámka   Body
10.0 L2 vyšetřující 3.0 15.0 kurs v umělé výživě   59,84
  59,84

Přímo spotřebované léčivé přípravky - PLP:
Kód ATC Název Doplněk Jedn.Cena Množství Body
0069667 B05BB01 ARDEAELYTOSOL

NATRIUMHYDROGENFOSFÁT 8,7%
INF CNC SOL 1X200ML 6.62 0.1 0,66

  0,66

Přímo spotřebované materiály - PMAT:
Kód Název Jedn.cena Množství Body
0085080 JEHLA INJEKČNÍ NEOLUS,NN-2038R 75.0 0.03 2,25
A000027 souprava infuzní 11.25 3.0 33,75
A000002 Stříkačka 10 ml 121.0 0.03 3,63
A000016 tampón z gázy stočený 47.44 0.5 23,72
A000042 hadička spojovací 6.49 2.0 12,98
M0805 VAK I. V. BAG pro parent. výživu 200.0 1.0 200,00
  276,33

ZULP:
Kód Název Popis použití
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A000476 skutečně spotřebovaný léčivý přípravek

Přístroje:
Kód Název Cena Dob.živ Nákl.údr Dob.použ Podíl z

č.výk.
Body

M0043 Pumpa infúzní v ceně 60 000,- 60000.0 5.0 1500.0 4.0 1.0 3,59
  3,59

Body celkem
náklady přímé: 340,42

náklady přímé po zaokrouhlení: 340


