Vážené kolegyně a kolegové,
vzhledem k tomu, že dotazy týkající se
1. Schvalování kódu 44211 - odbornost 902 zdravotními pojišťovnami
2. Nasmlouvání kódů pro Komplexní léčbu lymfedému zdravotními pojišťovnami
3. Udělování Garance kvality České lymfologické společnosti ČLS JEP (ČLyS)
lymfologickým pracovištím v ČR
se trvale opakují, dovoluji si shrnout základní informace k výše uvedeným bodům, které byly
projednány na schůzi výboru ČLyS 2. 6. 2017.
Ad 1. + 2.
- nositelem kódu 44211 je zdravotní sestra S2 a je sdílený také odborností 902
(fyzioterapeut)
to, že je zdravotní sestra resp. fyzioterapeut nositelem kódu 44211 neznamená, že
jej indikuje a vykazuje k proplacení ZP
- kód 44211 je kód lékařský a může být indikován k léčbě pacienta výhradně
lékařem lymfologem. Ten také nese plnou zodpovědnost za správnost provedení
a léčebný výsledek včetně event. komplikací. Právě proto mohou být kódy týkající
se Komplexní dekongestivní terapie nasmlouvány a vykazovány zdravotní
pojišťovně pouze lékařem – lymfologem.
- lymfologické pracoviště nesmí mít nasmlouván pouze kód 44211 (manuální
lymfodrenáž), neboť lékařská péče o pacienta s lymfedémem je léčbou komplexní,
do které patří vyšetření lékařem, bandážování (44251- bandáž horní končetiny
a 44253- bandáž dolní končetiny) a povinnost předepisování kompresních pomůcek
a jejich měření (44024), manuální lymfodrenáž (44211), přístrojová lymfodrenáž
(44213) a antifibrotické hmaty (44209)
Ad 3.
Smyslem udělování Garance kvality České lymfologické společnosti je udržovaní standardní
kvality Komplexní dekongestivní péče o nemocné s lymfedémem v ČR. Jedná se tedy
o medicínskou disciplínu, jejíž terapeutické využití v péči o nemocné se řídí medicínskými
standardy. (http://www.lympho.cz/lymfocentra)
Aby tyto standardy mohly být udržovány, vyžadovány, kontrolovány a především
garantovány výborem ČLyS, je nezbytné, aby měl výbor kontrolu nad kvalitou vzdělávání
lymfologů/lymfoterapeutů v ČR a lymfologická pracoviště měla odpovídající personální
a materiální vybavení plynoucí z materiálu Lymfedém - Standard léčebného plánu
(http://www.lympho.cz/getattachment/Odborne-informace/Doporucenepostupy/Lymfedem.pdf.aspx).
Udělení nebo neudělení Garance kvality ČLyS nezakládá žádný předpoklad k navázání resp.
nenavázání vztahu mezi ZP a lymfologickým pracovištěm, které odpovídá personálnímu
a materiálnímu vybavení plynoucímu z materiálu Lymfedém - Standard léčebného plánu.
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