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V Praze dne 30.4.2013

Vážená paní doktorko,
po diskuzi s ostatními členy výboru ČNS Vám posílám naše indikace dialyzačních metod, které jenom
nepatrně doplňují Vámi zaslaný text :
1) 18522 Hemodialýza – indikace:
Je základní metodou volby, která se provádí u všech pacientů indikovaných k hemoeliminační náhradě
funkce ledvin, pokud není indikována hemodiafiltrace nebo hemofiltrace.
2) 18550 Hemodiafiltrace – indikace:
Pacient bez dostatečné reziduální funkce ledvin (oligoanurický) – s výjimkou pacientů s krátkou
očekávanou dobou života (viz výše indikace hemodialýzy).
Pacient s dialyzační amyloidózou a/nebo vysokou koncentrací beta-2-mikroglobulinu v krvi (nad 25
mg/l),
Pacient s hyperfosfatémií nad 2,0 mmol/l, která přetrvává i při léčbě vazači fosfátů a dobré compliance
pacienta
Pacient plánovaný k transplantaci ledviny (zařazený pacient a vyšetřovaný pacient před zařazením),
Pacient diabetik s těžkou autonomní dysfunkcí a opakovanými symptomatickými hypotenzemi během
hemodialýzy,
Pacient s polyneuropatií (polyneuropatie jakékoliv etiologie)

Pacient se selháním ledvin a se srdečním selháním NYHA 3 a 4.

Metodu lze vykázat maximálně do 60 % procedur na 1 poskytovatele.

3) 18530 Hemofiltrace – indikace:
Pacient s vysokou hladinou beta-2-mikroglobulinu (nad 25 mg/l) a/nebo dialyzační amyloidózou se
současnou potřebou vysoké ultrafiltrace,
Pacient bez dostatečné reziduální funkce ledvin (oligoanurický) a se současnou potřebou vysoké
ultrafiltrace,
Pacient se septickými komplikacemi.
Metodu lze vykázat maximálně do 3 % procedur na 1 poskytovatele.

S pozdravem za výbor ČNS
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