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                          V Praze dne 28.listopadu 2008 
 
 
Věc: Problematika vykazování zdravotního výkonu 91153 – STANOVENÍ 
        C-REAKTIVNÍHO PROTEINU. 
 
  
Vážený pane řediteli, 
 
obracíme se na Vás s problematikou týkající se vykazování zdravotního výkonu 91153 – STANOVENÍ C-
REAKTIVNÍHO PROTEINU. 
 
 V poslední době je laboratořím v lůžkových zařízeních prováděna úhrada vyšetření CRP – výkon 91153 
pouze jedenkrát denně. Při opakovaném vyšetření v průběhu dne další vyšetření nejsou hrazena, i když dle sazebníku 
není frekvenční omezení. Dovoluji si Vám zaslat odborné hledisko dané problematiky. 
 
 Z odborného hlediska nelze toto paušální provádění korekcí počtu vykázaných zdravotních výkonů  91153 
bez znalosti konkrétní a aktuální klinické situace u jednotlivých případů akceptovat. V některých stanoviscích KP 
VZP je možné zpochybnit především zmiňovanou délku poločasu (uváděn je poločas 24 hodin), která se v odborné 
literatuře uvádí podstatně kratší (5 – 9 hodin). Při použití těchto údajů lze očekávat již za 5 hodin pokles na 
přibližně polovinu výchozí hodnoty, což může být klinicky užitečná informace. Vůbec není ale zmíněna otázka 
vzestupu hodnot CRP (např. ve smyslu odpovědi organismu na noxu), resp. monitorování rozvoje reakce 
organismu v časových intervalech kratších, než je 24 hodin. Signifikantní zvýšení koncentrace CRP lze očekávat za 
6 – 9 hodin po atace, takže i z tohoto hlediska – zachycení nástupu rozvoje reakce organismu – je možné ve 
výjimečných případech měřit koncentraci CRP v intervalu kratším než 24 hodin. V obou uvedených případech se 
jedná samozřejmě o situace, které nejsou zcela běžné, vyžadují individuální posouzení a také proto je paušální 
odmítání ze strany VZP nesprávné.  
Na specializovaných pracovištích, jako jsou FN, IKEM, krajské nemocnice  je samozřejmě výskyt pacientů 
vyžadujících intenzívní péči vyšší, než na běžných odděleních. Z tohoto hlediska je porovnávání s "laboratorními 
kouty ambulancí praktických lékařů nebo pediatrů" zcela irelevantní. Navíc se v laboratorních podmínkách jedná o 
vyšetření, u kterých jsou zajištěny takové analytické znaky metody, které monitorování v kratším intervalu umožňují. 
Z odborného hlediska je tedy argumentace pro paušální zamítání opakovaného provedení výkonu 91153 v průběhu 
24 hodin (navíc výkonu definovaného OF: bez omezení) ze strany plátců nedostatečná a Česká společnost klinické 
biochemie tuto praktiku odmítá. 
  
 Vážený pane řediteli, 
věřím, že přijmete opatření, které bude ve prospěch pacientů a Vašich pojištěnců. 
 
 Děkuji Vám.  
 

S pozdravem 
 
 
                     prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA  
                                  předseda výboru  ČSKB 




