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Administrativa a ekonomie
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jak se s nimi vyrovnat

Dlouhodobá intenzivní
ošetřovatelská péče
Pravidla pro rok 2019

Pavel Kozlík
ARO Rakovník
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Zákonný podklad


Vyhláška č.201/2018 o stanovení hodnot
bodu,výše úhrad hrazených služeb a
regulačních omezení pro rok 2019



Vyhláška č.137/1998 definice OD DIOP
/Seznam zdravotních výkonů s bodovými
hodnotami/
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Definice pracoviště DIOP:
Péče o pacienty s poruchou základních
životních funkcí,jejichž zdravotní stav nelze
léčebnou péčí podstatně zlepšit a bez
soustavného poskytování ošetřovatelské
péče se stav zhoršuje.
 Pracoviště slouží pro přechod z NIP do
standartní nebo domácí péče
 Není určeno pro pacienty v NLP,kde došlo
ke zhoršení stavu
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Kriteria pro přijetí:

Personální zajištění:






Překlad z lůžka akutní intenzivní péče






Splnění kriterií uvedených v definici DIOP
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Lékař 0,05/lůžko – atest. anesteziolog,
intenzivista,chirurg,internista,neurolog
Sestra ARIP
Všeob.sestra bez dohledu 0,5/lůžko,z toho 25%
ARIP
Sanitář nebo ošetřovatel 0,5/lůžko
Fyzioterapeut bez dohledu 0,1/lůžko
Dostupnost klin.psychologa nebo psychiatra
Dostupnost zdravotně-sociálního pracovníka
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Technické a věcné vybavení stanice

Technické a věcné vybavení lůžka



Monitor vital.funkcí/EKG,resp.,NIPB,SaO2/
1/3 lůžka



Antidekubitální podložka nebo matrace



Enterální pumpa 1/3 lůžka



Odsávačka nebo vakuum



Ventilátor po UPV,defibrilátor,EKG přístroj,
lineární dávkovač,infusní pumpa – 1/stanice



Zvlhčovač dýchacích cest
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Úhrada a vykazování

Revizní omezení

OD DIOP = 2201 bodů
Komplexní a cílené vyšetření
 Kategorie 1
 Hodnota bodu 1.11 Kč + navýšení úhrady
na příplatek pro nelékařské pracovníky ve
směnném provozu ( 216 Kč/OD )
 Celkem za OD = 2659.11 Kč
 Fakturace á 1 měsíc

Délka pobytu 190 dní, dále již je se
souhlasem revizního lékaře
 Překlad na jiný DIOP pouze se souhlasem
revizního lékaře
 Cave – úhrada transportu pouze se
souhlasem revizního lékaře, jinak hradí
nemocný
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Omezení vykazování

Pozor REVIZE !

Výkony odborností 901,902
ZUM
 ZULP pouze přípravky s povolením pro
poskytování péče na ošetřovatelském
lůžku
 Výkony STATIM a konsilární vyšetření
pouze na podkladě písemné indikace se
zdůvodněním v dokumentaci pacienta




„Původ“ pacienta



Potvrzení o prodloužení délky pobytu



STATIM vyšetření – zápisy v dekursu



Překlady do jiného zařízení DIOP
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Pacienti DIOP Rakovník

Ekonomie DIOP Rakovník
Náklady: 7 850 000 Kč
- z toho: léky 10%
materiál 20%
mzdy 55%

Od 1.1.2008 přijato 142
Exity: 75 tj. 55%
Propuštěno: 33 tj. 23%

Výnosy: 9 990 000 Kč
HV:
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2 140 000 Kč
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