Časté dotazy k vykázané péči ve VITAKARTĚ, které
nemusíte hlásit jako nesrovnalost

Oblast

Doprava

Laboratoř alergologická a imunologická,
Lékařská mikrobiologie

Laboratoř nukleární medicíny

Klinická psychologie, psychiatrie

Vysvětlení výkonu
Doprava je účtována po 1 km, vykazují se všechny kilometry
spojené se zásahem, včetně ujeté cesty zpět na základnu
Výkon
PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÁ PÉČE, SLEDOVÁNÍ, EV.
TRANSPORT PACIENTA ZDRAVOTNICKÝM ZÁCHRANÁŘEM
NEBO VŠEOBECNOU SESTROU SE SPECIALIZACÍ V ARIP* Á 15
MIN
= je účtován násobkem daných časových intervalů.
Z jednoho odběru biologického materiálu může laboratorní
pracoviště provést celou řadu testů. Několikrát vykázaný
laboratorní test je poskytovatelem účtován proto, neboť
jedním postupem se může zjišťovat vícero původců
onemocnění (např. virů, bakterií, prvoků) a rovněž vícero tříd
i podtypů protilátek apod., nebo se vyšetření provádí z více
druhů biologických materiálů současně (např. krev,
mozkomíšní mok, plazma apod.)
=tzn., že vícečetné vykázání kódů je běžným postupem.
Vyšetření novorozenců ve screeningovém programu je
hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, ale vzhledem
k tomu, že v době, kdy se toto vyšetření provádí, nemá
novorozenec ještě přiděleno vlastní rodné číslo, je tato péče
účtována na rodné číslo matky.
Výkony:
o PSYCHOTERAPIE INDIVIDUÁLNÍ SYSTEMATICKÁ,
o KRIZOVÁ INTERVENCE (Á 30 MINUT),
o CÍLENÉ PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (Á 60 MINUT),
o KOMPLEXNÍ PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (Á 60
MINUT)
o KONTROLNÍ PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ,
o KOMPLEXNÍ PEDOPSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ,
o CÍLENÉ PEDOPSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ,
o KONTROLNÍ PEDOPSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ
=jsou vykazovány a účtovány po 30/60 minutách a
jejich nedílnou součástí je zápis do dokumentace,
který může být sepsán a vykázán bez přítomnosti
pacienta v jiný den.

Stomatologie

MAGNETICKÁ REZONANCE (MR)
A DOPLŇUJÍCÍ VYŠETŘENÍ

PODROBNÝ VÝPIS Z DOKUMENTACE

AKUTNÍ OŠETŘENÍ A VYŠETŘENÍ NEREGISTROVANÉHO
POJIŠTĚNCE V RÁMCI POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY.
 Tento výkon se vykazuje ve všech případech ošetření,
kdy se jedná o první vyšetření při převzetí nového
pacienta do péče před registrací, dále akutní, běžné i
pohotovostní vyšetření. Také se používá ve všech
případech, kdy neodpovídá kódu komplexního
vyšetření stomatologem. Dle běžných postupů je
pacient nejprve objednán na provedení komplexní
prohlídky (vykazováno jako - KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ
ZUBNÍM LÉKAŘEM PŘI REGISTRACI POJIŠTĚNCE), na
kterou dále navazují každoroční případně půlroční
prevence, kdy jsou k těmto vyšetřením přiděleny
kódy:
 OPAKOVANÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ A OŠETŘENÍ
REGISTROVANÉHO POJIŠTĚNCE – PREVENTIVNÍ
PROHLÍDKA a
 PÉČE O REGISTROVANÉHO POJIŠTĚNCE NAD 18
LET VĚKU
Vykázaná kombinace výkonů:
 MR ZOBRAZENÍ HLAVY, KONČETIN, KLOUBU,
JEDNOHO ÚSEKU PÁTEŘE (C, TH, NEBO L)** a
 OPAKOVANÉ ČI DOPLŇUJÍCÍ VYŠETŘENÍ MR,
=je správně, neboť druhý navazující výkon se provádí
zejména při změně polohy vyšetřované oblasti či při
použití nestandardních technik. Pacient často
nerozpozná, že je provedeno ještě jedno vyšetření.
Administrativní úkon registrujícího lékaře při předávání
pacienta jinému registrujícímu lékaři, kdy probíhá zaslání
výpisu z dokumentace bez přítomnosti pacienta, převážně
pouze mezi poskytovateli - nástupcem a předchůdcem.

*Anesteziologicko Resuscitační Intenzivní Péče = zdravotní sestra s dosaženým vzděláním v intenzivní
péči
**C = krční, Th = hrudní a L = bederní páteř

