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V Praze 1.7.2009
Věc: úhrada za ESA u dialyzovaných nemocných
Vážená paní ředitelko,
obracíme se na Vás a žádostí o pomoc při řešení úhrady ESA u dialyzovaných
nemocných.
ČNS byla opakovaně upozorněna některými vedoucími dialyzačních středisek, že jim
není proplácena léčba ESA u nemocných, kteří měli prokazatelně odléčený celý
pacientoměsíc (tedy 8 a více dialýz v měsíci) za situace, kdy tito nemocní mají některé
dialýzy v daném měsíci vykonány na jiném, než „mateřském“ pracovišti (např. z důvodu
hospitalizace na vyšším, fakultním pracovišti či při pobytu na dovolené – rekreační dialýzy).
Mateřská HDS mají povinnost nemocné na tyto dialýzy vybavovat ESA ze svých zásob a
ESA se pak aplikuje na těchto jiných dialýzách. Kromě této situace, kdy si nemocný ESA
veze s sebou na jiné pracoviště, je možné od 1.5.2009 aplikovat některé ESA jen jedenkrát
v měsíci (preparát Mircera), a to se provádí vždy na mateřském HDS. Mateřská HDS jsou
tímto postupem VZP poškozena a je jim proplácena nižší částka na ESA, než odpovídá
skutečně aplikovaným dávkám ESA a nákladům.
Rádi bychom se odvolali na dohodu mezi zástupci nemocnic a ambulantních ZZ a
mezi VZP a na Váš dopis z 4.12.2008 adresovaný prokuristovi společnosti Fresenium
Medical Care, s.r.o., kde je stanoven požadavek minimálně 8 dialýz během měsíce, ale nikde
není deklarováno, že dialýzy musí být provedeny pouze na mateřském HDS. Považujeme
proto za oprávněné, aby mateřskému HDS byla hrazena léčba ESA i v měsíci, kdy je splněn
požadavek minimálně 8 dialýz bez ohledu na to, na kterém pracovišti se dialýzy provádějí.
Celkový počet provedených dialýz v měsíci by měl být na VZP jednoduše dohledatelný.
Rádi bychom upozornili na fakt, že pokud tento postup některých poboček VZP
vycházející z nesprávného výkladu dohody nebude změněn, vystavujeme naše nemocné
riziku, že v době, kdy budou dialyzováni mimo své mateřské HDS, nebudou léčeni ESA. To
s sebou nese nežádoucí jevy jako oscilaci hladin hemoglobinu, která je jednoznačně spojena
se zvýšením mortality pacientů. Navíc to nepochybně povede ke zvýšené potřebě aplikací

transfuzí a v neposlední řadě k nutnosti převést nemocné z udržovacích dávek ESA na
korekční, které jsou vždy vyšší.
Doufáme, vážená paní ředitelko, že VZP pochopí tyto naše argumenty a v tomto
směru zjedná příslušnou nápravu a těšíme se na další spolupráci. Předem dekujeme za
odpověď.
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