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Definice pracoviště

Následná intenzivní
péče



Pravidla pro rok 2019
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Cíl pracoviště



Personální zajištění-lékaři:

Hlavním posláním je bezpečné a
v závislosti na stavu pacienta rychlé
odpojení od UPV, optimalizace zdravotního
stavu a překlad na lůžko DIOP nebo další
lůžka ošetřovatelské nebo domácí péče.
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Anesteziolog nebo intenzivista 0,1/lůžko



Lékař s odb.způsobilostí 0,1/lůžko, z toho 50% s
certifikátem



Dostupnost chirurga,internisty a neurologa



UPS zajištěna anesteziologem nebo intenzivistou
1 lékař/na max 18 lůžek
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Technické a věcné vybavení stanice

Personální zajištění-nelékaři:
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Jedná se o následnou intenzivní péči,která
je poskytována pacientovi se stanovenou
diagnosou , u kterého došlo ke stabilizaci
stavu po zvládnutí náhlého kritického
onemocnění a jehož stav vyžaduje
částečnou nebo úplnou podporu základních
životních funkcí.

Sestra ARIP 1,0
Všeobecná sestra bez dohledu 0,6/lůžko,
z toho 50% ARIP
Všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent
0,7/lůžko
Sanitář,ošetřovatel nebo masér 1,4/lůžko
Fyzioterapeut bez dohledu 0,1/lůžko
Dostupnost klin. psychologa nebo psychiatra
Dostupnost zdravotně-sociálního pracovníka






Lůžka resuscitační – 1/1
Enterální pumpy 1/3 lůžka
Ventilátory 8/10 lůžek
Defibrilátor, EKG,monitorovací centrála,
transportní ventilátor – 1/stanice

6

1

25.04.2019

Technické a věcné vybavení lůžka:







Kriteria pro přijetí pacienta NIP:

Monitor vit.funkcí /EKG,resp,NIBP,SpO2/
Odsávačka nebo centr.vakuum
Zvlhčovač dýchacích cest
Infusní pumpa
Lineární dávkovač
Rozvod medicinálního kyslíku
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Úhrada a vykazování

Úhrada a vykazování

OD NIP 00017 = 9364 bodů
Hodnosta bodu = 1.11 Kč + navýšení (538 Kč)
 Délka pobytu = 90 dní
 Hodnota OD celkem : 10932 Kč
Kategorie 1
 Komplexní a cílené vyšetření
 ZULP s povolenou úhradou na ARO,JIP

OD NVP 00015 = 6150 bodů
Hodnota bodu: 1.11 Kč + navýšení(467 Kč)
Hodnota OD celkem:7293 Kč
 Kategorie 1
 Komplexní a cílené vyšetření
 ZULP s povolenou úhradou na ARO,JIP
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Kriteria pro přijetí pacienta NVP:
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Stabilizovaný stav, ventilační parametry:
PaO2/FiO2 >150, PEEP < 10cm H2O
Neobnovení jedné nebo více životních
funkcí
Překlad z akutního lůžka intenzivní péče
Přijetí z jiného NIP /možný jen se
souhlasem pacienta nebo zástupce/

Revizní omezení

Stabilizovaný stav, závislost na UPV, není
možná DUPV /záznam v dokumentaci/
ventilační parametry: PaO2/FiO2 >250,
PEEP < 8cm H2O
Není potřeba katecholaminů,dialýzy ani jiné
eliminační metody
Příjem z NIP,ARO,JIP,DUPV





Kody odborností 901,902
ZUM
Výkony agregované do OD
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Revizní kolize

Ekonomie NIP



Výkaznictví – co je psáno , to je dáno





Délka a provádění weaningu





Statimová vyšetření - OKB
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Velký rozptyl nákladů je podmíněný
charakterem přijímaných pacientů
Vyšší mzdové náklady / cca 2x více
personálu/
Omezená průchodnost při kumulaci
chronických nemocných / DUPV ? /
Nedostatečná kapacita DIOP
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Děkuji

za pozornost
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