
Příloha  
 
Laboratorní dialýza lipoproteinové frakce 
pracovní skupina výkon odsouhlasila s následujícími úpravami: 
do úvodní – textové části SZV budou zapracována indikační kriteria pro provádění tohoto 
výkonu (např. pacienti s vysokým rizikem, vázat na dispenzarizaci apod.) 
 
Spektrofotometrické stanovení konjugovaných dienů 
pracovní skupina výkon odsouhlasila s následujícím doplněním: do úvodní – textové části 
SZV budou zapracována indikační kriteria pro provádění tohoto výkonu (např.pacienti 
s vysokým rizikem, vázat na dispenzarizaci atd.) 
 
Separace lipoproteinů ultracentrifugací 
pracovní skupiny výkon odsouhlasila s následujícím doplněním: do úvodní – textové části 
SZV budou zapracována indikační kriteria provádění tohoto výkonu (pacienti s vysokým 
rizikem, vázat na dispenzarizaci atd.) 
 
PAPP  A (těhotenský plasmatický protein A) 
pracovní skupina výkon odsouhlasila s následujícím doplněním: OM: S – autor doplní definici 
pracoviště, do úvodní části Seznamu výkonů zapracovat indikační kriteria (indikace 
gynekologické, vázat na funkční licenci pro nuchalní  translucenci vydanou ČLK,osvědčení 
registru SEK pro laboratoře, personální i věcné zabezpečení) 
 
Pepsinogen I (PGI) v séru 
pracovní skupina výkon odsouhlasila s následující připomínkou: odborná společnost do 
termínu konání DŘ předloží statistiku počtu výkonů 81691(polarografické vyšetření) a 
rozhodne o jeho možném vyřazení ze SZV 
 
Analýza moči průtokovou cytometrií 
pracovní skupina neodsouhlasila výkon pro následující změny: nutno agregovat výkon do 
ošetřovacího dne:  
odborná společnost vyspecifikuje pracoviště, kde tento výkon svou kapacitou může být využit 
(nad 100-150 vzorků/ den)   
používat jen s výkonem moč chemicky ( výkon 09 123) 
u průtokového cytometru překalkulovat náklady na přístroj jeho údržbu (3%), spektrum a 
cenu reagencií 
ZP předloží roční frekvence kódů 81 347 a 09 123 
odborná společnost  předloží nové kalkulace výše jmenovaných kódů 
 
Kvantitativní stanovení elastásy 1 specifickým ELISA testem 
pracovní skupina odsouhlasila výkon s následující úpravou: odborná společnost upraví RL – 
do textu výkonu přesunout obsah bodu zdůvodnění výkonu, mzdový index nositele výkonu 4 
 
Stanovení NT – pro BNP v séru 
pracovní skupina odsouhlasila výkon s následující úpravou - OF: 2 / 1 rok, OS: odborná 
kardiologická společnost zpřesní indikační kriteria pro toto laboratorní vyšetření, nutno 
upřesnit vazbu na Echokardio vyšetření, do textu výkonu upravit omezení na diferenciální 
diagnostiku srdečního selhání (indikace bude omezena na odbornost 107, eventuelně na 
odbornost 302) 
 



Okultní krvácení imunochemicky 
pracovní skupina neodsouhlasila výkon pro následující změny: odborná společnost reviduje 
stávající kód pro okultní krvácení 81561, kliničtí odborníci (gastroenterolog, onkolog) 
vypracují indikační kriteria tohoto výkonu (kdo indikuje, jaká dg., jaká skupina pacientů) 
 
Glukosa testačním proužkem a glukometrem 
pracovní skupina neodsouhlasila navrhovanou změnu ve výkonu, dne 4. 2. 2003 bude za 
účasti zástupců odborných společností a VZP projednán tento výkon 
 




