Informace týkající se „domácí hemodialýzy“ (kód 18523)
Vážené kolegyně a kolegové,
vzhledem k množícím se dotazům týkajícím se možnosti nasmlouvání výkonu Chronická hemodialýza
prováděná mimo dialyzační středisko (kód 18523) pojišťovnami jsme opakovaně vyjednávali
s představiteli VZP o podmínkách, za kterých budou ochotni výkon nasmlouvat.
Z korespondence s panem náměstkem VZP MUDr. JUDr.Petrem Hoňkem vybírám nejdůležitější
pasáže, které se této problematiky týkají a které jsou určitým doporučením, jak má žádost vypadat a
na koho přímo na ústředí VZP žádost zaslat.
Z důvodu nutnosti zmapování potřebnosti předmětné péče, vč. finančních objemů byl dohodnut
jednotný postup schvalovacího procesu k výkonům domácí hemodialýzy pro indikované pojištěnce v
roce 2016.
V případě indikace pojištěnce k domácí hemodialyzační péči bude ze strany poskytovatele předána
k rukám ředitelky odboru smluvní politiky lenka.havlasova@vzp.cz nebo ředitele odboru úhrad
zdravotní péče jiri.mrazek@vzp.cz Ústředí VZP ČR žádost o nasmlouvání předmětných výkonů
(18523, 18524, 18525 a 18526), která bude ve VZP ČR posouzena z hlediska smluvně ekonomických
parametrů (nikoli z hlediska medicínských). Dotčenému poskytovateli bude současně stanovena
celková limitace maximální úhradou na každého pojištěnce ve výši 1/12 ročního limitu násobené
počtem měsíců, ve kterých bude konkrétnímu pojištěnci péče poskytována. Ročním limitem se rozumí
částka 900 000,- Kč.
Žádosti o nasmlouvání výkonů by měly obsahovat IČZ/IČP žádajícího poskytovatele, jméno a příjmení
pojištěnce, vč. rodného čísla, a předpokládaný počet doma prováděných hemodialyzačních výkonů u
daného pojištěnce v 1 týdnu.
Jak už bylo na společném jednání deklarováno, počty indikovaných pojištěnců VZP ČR budou v tomto
roce za celý systém v řádu jednotek.

Současně bych chtěla upozornit, že výše uvedená pravidla se týkají pojištěnců VZP. Předpokládám, že
i ostatní ZP budou postupovat obdobně, anebo že žádné limitace požadovat nebudou (jejich
představitelé byli na dohodovacích řízeních také přítomni), ale vždy je potřeba s nimi nasmlouvat
každého jednotlivého pacienta samostatně.
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