
Příloha č. 1 k Dodatku A-VÚ 2020, A-LIM 2020, A-LIM-ZUM 2020, 
A-N 2020

Úhrada za včasné zařazování pojištěnců na čekací listinu k transplantaci 
ledviny

1. Smluvní strany se dohodly, že pro níže stanovené hrazené zdravotní služby se stanovuje úhrada nad rámec
smluvně sjednaných úhrad ve výši:

2.
Signální 

kód
Výkon / Podmínky úhrady Popis Výše

úhrady (Kč)

76661

Oznámení o začátku vyšetřování vhodnosti 
pojištěnce k transplantaci ledviny u pojištěnce již 
zařazeného do dialyzačního programu

Vykazuje Poskytovatel v odbornosti 108 nebo 128

Výkon nesmí být na jednoho pojištěnce vykázán 
opakovaně ( jedná se o primovyšetření)

Omezení frekvence: 1x za život

Výkon signalizuje zahájení vyšetřování 
pacienta s chronických renálním 
selháním (stadium 5) bez klíčových 
kontraindikací k transplantaci ledviny, 
který je již dialyzovaný (pravidelná péče 
prostřednictvím dialyzačních nebo 
hemoéliminačních metodo nebo 
peritoneální dialýzy).  

3 000,-

76662

Oznámění o začátku vyšetřování vhodnosti 
pojištěnce k transplantaci ledviny u pojištěnce 
v predialyzačním stádiu

Vykazuje Poskytovatel v odbornosti 108 nebo 128

U pacienta nebyl v době před provedením výkonu 
vykázán žádný z výkonů hemodialyzační péče
Výkon nesmí být na jednoho pojištěnce vykázán 
opakovaně ( jedná se o primovyšetření)

Omezení frekvence: 1x za život

Výkon signalizuje zahájení vyšetřování 
pacienta s chronickým renálním 
selháním, u kterého progrese 
onemocnění předpokládá zahájení 
dialyzační léčby nejpozději do jednoho 
roku od zahájení vyšetřování.

4 500,-

76663

Oznámení o ukončení vyšetřování vhodnosti 
pojištěnce k transplantaci ledviny u pojištěnce již 
zařazeného do dialyzačního programu

Vykazuje Poskytovatel v odbornosti 108 nebo 128

U pacienta byl vykázán signální kód 76661.
Transplantační centrum u pojištěnce vykázalo 
výkon 51902 v kombinaci se signálním kódem 
76665 nebo 76666.

Omezení frekvence: 1x za život

Výkon signalizuje ukončení procesu 
vyšetřování vhodnosti pacienta, který byl 
již zařazen do dialyzačního programu, a 
vykazuje jej Poskytovatel, který indikoval 
pacienta k vyšetření, poté, co obdržel 
vyjádření transplantačního centra 
k zařazení/nezařazení pacienta na 
čekací listinu.

7 000,-

76664

Oznámení o ukončení vyšetřování vhodnosti 
pojištěnce k transplantaci ledviny u pojištěnce 
v predialyzačním stádiu

Vykazuje Poskytovatel v odbornosti 108 nebo 128

U pacienta byl vykázán signální kód 76662.
Transplantační centrum u pojištěnce vykázalo 
výkon 51902 v kombinaci se signálním kódem 
76665 nebo 76666.

Omezení frekvence: 1x za život

Výkon signalizuje ukončení procesu 
vyšetřování vhodnosti pacienta, který je 
u Poskytovatele v predialyzačním péči 
nebo u něhož bylo zahájeno vyšetřování 
v době, kde byl v predialyzačním péči (tj. 
byl vykázán výkon 76662). Výkon je 
vykazován Poskytovatelem, který 
indikoval  pacienta k vyšetření, poté, co 
tento obdržel vyjádření transplantačního 
centra k zařazení/nezařazení pacienta 
na čekací listinu.

10 500,-



76667

Vyšetření žijícího dárce ledviny

Vykazuje Poskytovatel v odbornosti 108 nebo 128 
nebo transplantační centra v případě, že indikují
vhodného dárce ledviny.

Výkon se vykazuje při zahájení vyšetření 
žijícího dárce ledviny.

Výkon se vykazuje na číslo pojištěnce 
Pojišťovny, který je příjemcem orgánu.

20 000,-

3. Pravidla pro vykazování a úhradu hrazených zdravotních služeb uvedených v bodě 1:
a) Minimální rozsahem péče při vyšetřování vhodnosti pojištěnce k transplantaci ledviny se rozumí soubor 

vyšetření provedený v souladu s doporučeným postupem České transplantační společnosti a 
v závislosti na aktuálním klinickém stavu konkrétního pojištěnce.

b) Hrazené zdravotní služby uvedené v bodě 1 nejsou hrazeny v případě zahraničních pojištěnců.
c) Hrazené zdravotní služby uvedené v bodě 1 nelze vykázat u pojištěnců, kteří jsou již dle získaných 

anamnestických dat nevhodnými kandidáty k transplantaci ledviny. V žádném případě nesmí být 
výkony vykázány na pacienty, u kterých je zaznamenána některá z níže uvedených klíčových 
kontraindikací k transplantaci ledviny:
1. předpokládaná doba přežití nemocného je menší než jeden rok,
2. reverzibilní renální selhání,
3. jaterní cirhóza (Child-Pugh skóre je B-C),
4. přítomnost chronických infekcí (nevyléčitelná tuberkulóza, AIDS, HIV infekce s výjimkou 

nemocných s negativní virémií, nevyléčitelná (replikující) HBV či HCV),
5. pokročilá CHOPN, zejména se závislostí na kyslíku,
6. pokročilé chronické srdeční selhání s EF (ejekční frakce) < 20%, závažné neřešitelné postižení 

koronárních tepen,
7. (medikamentózně) nekontrolovatelné psychiatrické onemocnění,
8. aktivní abúzus,
9. nedostatek kognitivní kapacity k činění zodpovědných rozhodnutí,
10.pokročilá obliterativní choroba periférních cév,
11.morbidní obezita (obvykle BMI > 40kg/m2),
12.nevyléčené maligní onemocnění,
13.prokazatelné non-compliance nemocného s léčebným režimem/medikací.

d) výkony budou vykazovány pouze na dokladu 01.
e) výkony budou prováděny a vykazovány dle výše uvedeného schématu
f) pokud dojde u pojištěnce v průběhu vyšetřování ke změně dialyzačního střediska nebo ošetřujícího 

lékaře v odbornosti 108 (tj. jeden poskytovatel zahájil vyšetřování a vykázal výkon 76661 nebo 76662), 
předá dokumentaci druhému poskytovateli a ten si vykáže výkon ukončení vyšetřování (tj. výkon 
76663, nebo 76664).

3. Účastníci programu
a) Do programu jsou zapojeni smluvní Poskytovatelé v odbornostech 108 nebo 128
b) Do programu jsou zapojena tato transplantační centra, která provádějí transplantace ledviny:

1. Institut klinické a experimentální medicíny Praha
2. Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
3. Fakultní nemocnice Plzeň
4. Fakultní nemocnice Hradec Králové
5. Fakultní nemocnice Ostrava
6. Fakultní nemocnice Olomouc

V Praze dne V dne

za Zdravotní pojišťovnu za Poskytovatele




