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Určeno poskytovatelům zdravotních služeb:
V návaznosti na mimořádnou situaci v souvislosti s nákazou COVID-19 rozhodla VZP ČR
o rozšíření počtu poskytovatelů zdravotních služeb, kteří budou oprávněni zajišťovat implantace
ECMO.
Dne 12. 3. 2020 byl na Regionální pobočky VZP ČR (dále jen „RP“) zaslán dodatek ke Smlouvě pro
implantace ECMO, a to i pro poskytovatele, kteří nemají výkon 55227 nasmlouvaný.
RP neprodleně nasmlouvají na přechodnou dobu od 1. 3. do 31. 8. 2020 31. 12. 2020 výkon 55227
a související DRG markery:
- 07257 - (DRG) ZAVEDENÍ ECMO, CENTRÁLNÍ KANYLACE
- 07258 - (DRG) ZAVEDENÍ ECMO, PERIFERNÍ KANYLACE
- 07265 - (DRG) CHIRURGICKÁ ÚPRAVA KANYL PRO ECMO
Limit na tuto přechodnou dobu činí 15 mil. Kč. Období nasmlouvání může být dle vývoje situace
prodlouženo, stejně tak stanovený limit může být navýšen dle aktuální potřeby.
Možnost nasmlouvání a úhrady RP projednají s těmito poskytovateli:
IČZ
Název
06051000 ÚVN - Vojenská fakultní nem. Praha
04005000 Thomayerova nemocnice
32006000 Nemocnice České Budějovice
59001000 KZ, a.s. - Masarykova nem. v Ústí n. L.
54100000 Krajská nemocnice Liberec, a. s.
82001000 Krajská nemocnice T. Bati
08006000 Nemocnice Na Bulovce
42008000 Karlovarská krajská nemocnice a.s. – Karlovy Vary
Ostatním poskytovatelům, kteří mají již výkon 55227 nasmlouvaný a mají tuto péči hrazenu buď
v rámci standardních úhradových mechanismů paušální úhradou, nebo individuálním smluvním
ujednáním (ISU - dodatkem ke Smlouvě), bude nabídnut tento dodatek pro mimořádnou situaci na
přechodné období rovněž s limitem 15 mil. Kč a s vysvětlením, že se jedná o mimořádnou situaci
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pouze pro případy s nákazou COVID-19 a netýká se standardních případů hrazených v rámci paušální
úhrady či formou ISU.
Poskytovatelům, kteří mají péči pro MSP/ECMO hrazenu jako ISU, bude následně předložen
standardní úhradový dodatek jako každý rok, s limitem sjednaným pro rok 2020 (limit je uveden
v zápisech z jednání, které byly RP zaslány).
Jedná se o tyto poskytovatele:
• VFN
• IKEM
• FN Motol
• Nemocnice Na Homolce
• FN Královské Vinohrady
• FN Plzeň
• Nemocnice České Budějovice
• FN Hradec Králové
• FN u sv. Anny, Brno
• FN Brno
• CKTCH, Brno
• Nemocnice Podlesí, Třinec
• FN Olomouc
• FN Ostrava
Dodatek ke Smlouvě pro tuto mimořádnou situaci COVID-19 nezahrnuje podmínku předchozího
schválení ZUM revizním lékařem. Podmínkou je vykázání dg. U 07.1 nebo dg. U 69.75 k výkonu
55227. V dodatku je uveden základní přehled ECMO a komponent dle číselníku VZP – ZP.
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