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Úhrada parenterální nutriční podpory
 Hospitalizace

 Kódy  pouze částečně pokrývají náklady – zbytek paušál

 Domácí 
 Kódy IVLP

 isokalorická PV 2200Kč/den (kód 0001008 ze 
skupiny 11 IVLP)  

 hypokalorická PV 650 Kč/den (kód 0001007 ze 
skupiny 11 IVLP)  

 preskripce na rp. pro držitele funkční licence F 
016 po schválení rev. Lékařem jako výjimka z „H“

 garance postupu lege artis preskriptorem



  

Úhrada enterální nutriční podpory
 Hospitalizace

 Kódy  pouze částečně pokrývají náklady – zbytek 
paušál

 Stravovací provoz

 Domácí (včetně sociálních zařízení)
Potraviny pro zvláštní lékařské účely 

PZLÚ - limitace P – preskripce na rp. 
pro držitele funkční licence F 016 
(klinická výživa a intenzivní metabolická 
péče)

Pomůcky nejsou hrazeny



  

Metodický pokyn VZP pro 
revizní lékaře 05/2008

 1. Možnost výjimečného povolení 1. Možnost výjimečného povolení úhrady parenterální výživy úhrady parenterální výživy 
pro ambulantní pacienty za stanovených indikačních pro ambulantní pacienty za stanovených indikačních 
podmínek, se vztahuje pouze na HVLP, tedy parenterální podmínek, se vztahuje pouze na HVLP, tedy parenterální 
výživy z výživy z ATC skupiny B05BA (tj. aminokyseliny, tukové ATC skupiny B05BA (tj. aminokyseliny, tukové 
emulze, sacharidy a kombinace). emulze, sacharidy a kombinace). 

 2. Kódy IVLP 0001008 a 0001007 jsou uvedeny jen pro potřeby 2. Kódy IVLP 0001008 a 0001007 jsou uvedeny jen pro potřeby 
finanční limitace povolení úhrady (isokolarické výživy do ceny finanční limitace povolení úhrady (isokolarické výživy do ceny 
2 200 Kč/den, hypokalorické výživy do limitu 650 Kč/den), 2 200 Kč/den, hypokalorické výživy do limitu 650 Kč/den), 
kterou uvádí RL do CRKVC-Centrum (dříve Deníku revizního kterou uvádí RL do CRKVC-Centrum (dříve Deníku revizního 
lékaře). lékaře). Pod těmito kódy nelze parenterální výživu ani Pod těmito kódy nelze parenterální výživu ani 
povolovat ani vykazovat.povolovat ani vykazovat.

 3. Parenterální výživy speciálního složení připravované 3. Parenterální výživy speciálního složení připravované 
v lékárně jsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního v lékárně jsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního 
pojištění pouze pro hospitalizované pacienty, výjimku KRL pro pojištění pouze pro hospitalizované pacienty, výjimku KRL pro 
ambulantní podání nesmí povolit.ambulantní podání nesmí povolit.
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