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SpoLBčNo§T pRo §poRTovxí rntuvraToLoGII A ARTRosKopIt čt s.lnr
předseda společnosti: Prof. MUDr. Vojtěch Havlaso Ph.D.

kontakt: Klinika dětské a dospělé orlopedie a traumatologie 2.LF UK a FN Motol
V Úvalu 84, 150 06, Praha 5,tel.224 432 852, email: vojtech.havlas@lfmotol.cuni.cz
sekretariát společnosti:

e-mail: michaela.beroukova@frrmotol.cz.
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Yážený pan
Ing. Zdeněk Kabátek
ředitel

vzp cR

Orlická 202014

130 00 Praha 3

Y Praze,dne25.L20I9

věc: Žádost o poskvtnutí podkladů ke stanovisku společnosti pro nasmlouvání rrýkonu 66043
Yážený pane řediteli,
v souvislosti se zveřejněním nově definovaného artroskopického výkonu 66043,,Revizní a nlláštésložitá
artroskopie" v úhradovévyhlášce a seznamu zdravotních výkonů pro rok 2019,bylanaše společnost ze
strany YZP vyzlána k urěení doporučujícíchkritériípro nasmlouvání tohoto nového výkonu.

Výbor našíspolečnosti, v koordinaci a po projednáni záležitosti s vedením ČSOT, dospěl v této věci k
následujícím závéŇm:.

1. Výkon

66043 by měl b;irt prováděn pouze na pracovištích s vel§ými zkušenostmi a rutinou v
oblasti rekonstrukčníarhoskopické operatily, souěasně garantujícíchřešení případných

2.
3.

komplikací.
Smluvní pracoviště by mělo pro daný typ revizní a složitéartroskopické operatily disponovat
nasmlouvanou lůžkovoupéěí.
Za jedno zmožných objektivně měřitelných kritériípovažujeme dodrženínížeuvedených
nepodchodných počtu provedených artroskopických zákroků v uplynulém roěním referenčním
období (popř. pruměr posledních 3 let):
celkoý počet VŠECHprovedených artroskopií (součet výkonů 66035, 66037,66039,
6604l)
počet provedených REKONSTRUKČNÍCH artroskopií (v,ýkon 660 4I), na které
bezprostředné namje případná revizni a zvláště složitá artroskopická operativa.

bych rád požádal o zaslárrri
jednotlivými
zdravotnickými
přehtedu o počtu všech artroskopictcých výkonů provedených napffč
zaíízenímiv CR zabývajícími se artroskopickou operativou za období posledních 3 let, poslcytnutého
ve struktuře jednotliých sazebníkových výkonů, resp. balíčkových kódů pro artroskopie.
S cílem vyspecifikovat jednoznaěná číselnákritéria ve smyslu shora uvedeném,

Předem děkuji za spolupráci,
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prof. MUDr. Vojtěch Harlas. PhD)
Předseda Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii
České|ékařskéspolečnosti J.E.Purkyně

Na vědomí: Ing. David Šmehlík,MHA, náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči

