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V souladu s novou právní úpravou uvedenou v Příloze 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném 
zdravotním pojištění, v platném znění, která vstoupí v účinnost k 1. 12. 2019, bude možné technicky 
zajišťovat DUPV pouze smluvními dodavateli DUPV. Nové právní úpravě musí být přizpůsobeno 
poskytování zdravotní péče a souvisejících činností spojených s poskytováním DUPV.  
 
Žádost o DUPV (formulářová podoba, dostupná na www.vzp.cz) předkládá na VZP ČR jako přílohu 
žádanky VZP-21/2013 o schválení (povolení) smluvní poskytovatel zdravotních služeb, u kterého 
je pacient indikovaný k DUPV hospitalizován (dále jen  navrhovatel DUPV).  
Adresa pro podání žádosti: místně příslušná Regionální pobočka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR 
– dle místa poskytování zdravotních služeb navrhovatelem DUPV 
 

 
Základní charakteristiky pacientů indikovaných k DUPV: 

• pacient, který prodělal akutní onemocnění nebo úraz s následnou nutností umělé plicní 
ventilace (UPV), u kterého selhaly pokusy o odvykání od UPV v NIP (dospělí), resp. v akutní 
lůžkové intenzivní péči (děti), a je předpoklad nutnosti dlouhodobé či trvalé ventilační 
podpory 

• pacient s onemocněním, jehož přirozený vývoj směřuje k předpokládané dlouhodobé 
závislosti na UPV v následujících 3 měsících 

• pacient, u něhož DUPV povede ke zlepšení kvality života a/nebo prodloužení přežití 
• rodinná, bytová a sociální situace umožňuje poskytování DUPV 
• pacient (zákonný zástupce) a osoby žijící ve společné domácnosti, poskytovatel domácí 

zdravotní péče a dalších poskytovatelé, kteří budou poskytovat související zdravotní služby, 
s DUPV souhlasí 

• registrující všeobecný praktický lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost byl seznámen 
s realizací DUPV u svého registrovaného pacienta 

 
Zdravotní kritéria předání pacienta k DUPV: 

• zajištění dýchacích cest tracheostomií  
• stabilita výměny plynů v plicích při úplné nebo částečné závislosti na UPV bez nutnosti jiné 

kontinuální monitorace než SpO2 
• hemodynamická stabilita bez nutnosti kontinuální i.v. medikace a kontinuální monitorace 
• stabilita vnitřního prostředí bez nutnosti kontinuální i.v. medikace a denních laboratorních 

kontrol (s výjimkou glykémie) 
• u pacientů s nedostatečným příjmem per os zajištění adekvátního umělého přístupu k podávání 

výživy a medikace (PEG, NGS, NJS, dlouhodobý i.v. vstup apod.) 
• doporučeno instrumentální zajištění derivace moči (PMK, epicystostomie) 

 
 
Navrhovatel DUPV 

• smluvní poskytovatel zdravotních služeb, u kterého je hospitalizován pacient indikovaný 
k DUPV 

• může být současně i dodavatelem DUPV, tedy subjektem, který má s VZP ČR uzavřenu 
dodavatelskou smlouvu o technickém zajištění poskytování zdravotnických prostředků 
v rozsahu Přílohy 3 zákona č. 48/1997 Sb., v platném znění, pojištěncům VZP ČR 

• zpracovává žádost o DUPV (viz formulářová podoba zveřejněná na www.vzp.cz) 
• garantuje, že podaná žádost o DUPV je úplná, že jsou splněny všechny podmínky pro realizaci 

DUPV  
• navrhovatel může být zároveň i „certifikovaným“ poskytovatelem DUPV v odb. sestra domácí 

zdravotní péče (odb. 925) 
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• zajistí kooperující poskytovatele zdravotních služeb  – blíže viz žádost o DUPV 
• s propuštěním hospitalizovaného pacienta do DUPV s dostatečným předstihem (min. 14 dní) 

seznámí registrujícího praktického lékaře  
• zodpovídá za zaškolení pacienta, pokud je to s ohledem na jeho zdravotní stav možné 
• zodpovídá za zaškolení pečující blízké osoby v poskytování laické ošetřovatelské péče při 

DUPV; zaškoleno by mělo být více členů rodiny nebo společné domácnosti, zodpovědnost za 
poskytování laické ošetřovatelské péče však nese pouze jedna osoba, která je uvedena 
v žádosti a je doložen její písemný souhlas 

• umožní zaškolení zaměstnanců poskytovatele v odb. 925 – „certifikovaný“ poskytovatel 
DUPV 

• zajistí psychologické vyšetření u pacienta a osob žijících ve společné domácnosti s pacientem 
(v případě dětí až od 15 let věku), pokud nevyhodnotí, že toto psychologické vyšetření není 
třeba  

• pokud vyhodnotí, že je potřeba před propuštěním pacienta do DUPV posoudit sociální situaci 
rodiny, zajistí standardní cestou sociální šetření 

• lékař navrhovatele DUPV v odb. ANS, INT, KAR, NEU, PNE (dle přílohy zákona č. 48/1997 
Sb.) vyplní pro pacienta žádanku VZP-21/2013 o schválení (povolení) s příslušným NOVÝM 
kódem zdravotnického prostředku pro technické zajištění DUPV vybraným z platného 
Úhradového katalogu VZP-ZP1 dle zvoleného zdravotnického prostředku; žádanku zašle 
společně s žádostí o DUPV na Regionální pobočku VZP ČR (viz výše). Volbu zdravotnického 
prostředku pro technické zajištění DUPV provede po dohodě s „certifikovaným“ 
poskytovatelem DUPV v odb. 925 

• v případě, že je aktuálně hospitalizován u navrhovatele DUPV pacient, u kterého by bylo 
možno realizovat DUPV ještě před 1. 12. 2019, lékař navrhovatele DUPV v odb. ANS, INT, 
KAR, NEU, PNE vyplní pro pacienta žádanku VZP-21/2013 o schválení (povolení) 
s příslušným SIGNÁLNÍM kódem zdravotnického prostředku pro technické zajištění DUPV 
(0172966 – pronájem přístrojového vybavení pro mobilního pacienta na DUPV s veškerým 
příslušenstvím potřebným pro domácí ošetřování nebo 0172965 – pronájem přístrojového 
vybavení pro imobilního pacienta na DUPV s veškerým příslušenstvím potřebným pro domácí 
ošetřování); žádanku zašle společně s žádostí o DUPV na Regionální pobočku VZP ČR 
(viz výše) 

• po schválení žádanky ze strany revizního lékaře VZP ČR vyplní Poukaz VZP-13/2018, který 
zašle dodavateli konkrétního zdravotnického prostředku – seznam subjektů s uzavřenou 
dodavatelskou smlouvu zveřejněn na www.vzp.cz 

• s ohledem na zdravotní stav pacienta indikuje domácí zdravotní péči, a to po dobu nezbytně 
nutnou, nejvýše však 14 dnů po ukončení hospitalizace 

• v případě, že pacient nebude po propuštění potřebovat s ohledem na svůj zdravotní stav péči 
odb. 925 či péči lékaře se specializovanou způsobilostí v základním oboru anesteziologie 
a intenzivní medicína nebo v nástavbovém oboru intenzivní medicína, nebude tato položka 
v žádosti o DUPV vyplňována   

 
 
Žádanky a poukazy 
K žádostem o schválení (povolení) zdravotnických prostředků a léků není nutné přikládat poukazy. 
Postačí pouze předložení Žádanky o povolení (schválení) na formuláři VZP 21/2013, která musí 

                                                
1  
pacient mobilní 
- kategorie pacienta 1 (soběstačný) a 2 (částečně soběstačný) dle platného SZV  
pacient imobilní  
- kategorie 3 (vyžadující zvýšený dohled) a 4 (imobilní) dle platného SZV  
- dítě do 10 let 
 

http://www.vzp.cz/
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obsahovat veškeré náležitosti a nutné podklady k vyřízení, dané metodikou. Poukaz je možno vystavit 
až na základě schválené Žádanky o povolení (schválení).  
 
Postup při žádostech bude následující: 

• Poskytovatel zdravotních služeb (dále jen PZS) předloží Pojišťovně náležitě vyplněnou 
a zdůvodněnou žádanku – doklad VZP 21/2013 – Žádanka o povolení (schválení) v souladu 
s aktuálně platnou Metodikou pro pořizování a předávání dokladů společně s vyplněnou 
žádostí o DUPV. 

• Revizní lékař se k žádosti vyjádří a odešle kopii žádanky zpět PZS. Proces posouzení žádosti 
a vydání stanoviska probíhá zavedeným způsobem v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., 
správní řád.  

• Schválení či neschválení žádosti je pořízeno do informačního systému Pojišťovny a tato 
informace je přístupná všem revizním pracovníkům v rámci Pojišťovny. 

• PZS vystaví poukaz – doklad VZP 13/2018 – Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku na 
základě kopie schválené žádanky. Na poukaze, v místě pro záznamy zdravotní pojišťovny, 
potvrdí předepisující lékař schválení/povolení revizním lékařem. V tomto místě uvede lékař 
své razítko a podpis a vypíše jméno schvalujícího revizního lékaře. 

• Poukaz má dle Metodiky pro pořizování a předávání dokladů platnost pouze 3 měsíce. 
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Poskytování zdravotních služeb:  
 
1) registrující praktický lékař (všeobecný praktický lékař nebo  praktický lékař pro děti a dorost) – 
koordinátor zdravotních služeb  

• úzce spolupracuje s navrhovatelem DUPV, dodavatelem DUPV a certifikovaným 
poskytovatelem DUPV v odb. sestra domácí zdravotní péče (odb. 925), s lékařem se 
specializovanou způsobilostí v základním oboru anesteziologie a intenzivní medicína nebo 
v nástavbovém oboru intenzivní medicína 

• řídí se aktuálním Doporučeným postupem „Péče o pacienta v DUPV“ 
• s ohledem na zdravotní stav pacienta standardně indikuje domácí zdravotní péči (poskytována 

„certifikovaným“ poskytovatelem DUPV v odb. 925) a péči ostatních odborností v rámci 
zdravotnického zařízení či návštěvní/konziliární služby specialisty v souladu s doporučeným 
postupem „Péče o pacienta v DUPV“ 

 
2) „certifikovaný“ poskytovatel DUPV v odb. sestra domácí zdravotní péče (odb. 925) 

• jde o smluvního poskytovatele v odb. 925, který je kompetentní zajistit indikovanou péči 
o pacienta v DUPV pro území, na kterém bude poskytovat zdravotní služby, a to v souladu 
s doporučujícím stanoviskem vyhlašovatele výběrového řízení dle zákona č. 48/1997 Sb., 
v platném znění, a oprávněním k poskytování zdravotních služeb  

• zajišťuje domácí zdravotní péči na základě indikace navrhovatele DUPV, indikace 
registrujícího praktického lékaře  

• v případě potřeby je schopen zajistit nepřetržitou dostupnost zdravotních služeb 24/7 
• v rámci péče o pacienta v DUPV spolupracuje s registrujícím praktickým lékařem 
• v rámci péče o pacienta v DUPV spolupracuje s lékařem se specializovanou způsobilostí 

v základním oboru anesteziologie a intenzivní medicína nebo v nástavbovém oboru intenzivní 
medicína, který na základě indikace registrujícího praktického lékaře zajistí ambulantní péči 
o pacienta ve zdravotnickém zařízení, popř. konziliární péči ve vlastním sociálním prostředí 
při návštěvní službě specialisty  

• má zkušenosti s péčí o pacienta v DUPV  
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• nový „certifikovaný“ poskytovatel DUPV v odb. 925, který v minulosti pacientovi v DUPV 
péči neposkytoval, disponuje zdravotní sestrou s Osvědčením k výkonu zdravotnického 
povolání v oboru všeobecná sestra a s odborností ARIP nebo s Osvědčením k výkonu 
zdravotnického povolání v oboru všeobecná sestra se zvláštní odbornou způsobilostí 
v problematice umělé plicní ventilace 

• „certifikovaný“ poskytovatel DUPV v odb. 925 disponuje min. jedním kontaktním místem 
v rámci příslušného okresu daného kraje (tj. minimálně konkrétní adresa v každém okrese, 
ve kterém jsou poskytovány zdravotní služby odb. 925), a to z důvodu úhrady a kontroly 
vykázaných kódů dopravy  
 

3) lékař se specializovanou způsobilostí v základním oboru anesteziologie a intenzivní medicína 
nebo v nástavbovém oboru intenzivní medicína, který se bude na péči o pacienta podílet, zejména 
v rozsahu konziliární služby (zdravotní služby poskytovány ve zdravotnickém zařízení nebo 
v rámci návštěvní služby) na základě indikace registrujícího praktického lékaře; úzce spolupracuje 
s „certifikovaným“ poskytovatelem DUPV v odb. 925  

 
4) další smluvní poskytovatelé zdravotních služeb, kteří zajištují ostatní zdravotní služby (zdravotní 

služby poskytovány ve zdravotnickém zařízení nebo v rámci návštěvní služby) na základě indikace 
registrujícího praktického lékaře (zejména odb. 902, 901, 305, 209, 205 ev. další) 

 
 

Dodavatel DUPV  
• subjekt, který má s VZP ČR uzavřenu dodavatelskou smlouvu o technickém zajištění 

poskytování zdravotnických prostředků v rozsahu Přílohy 3 zákona č. 48/1997 Sb., v platném 
znění 

• může být současně navrhovatelem DUPV  
• spolupracuje s navrhovatelem DUPV, rodinou, registrujícím praktickým lékařem, dalšími 

smluvními poskytovateli (především s lékařem specialistou v oboru anesteziologie nebo 
intenzivní medicína) při zajišťování DUPV v souladu s aktuálním klinickým stavem pacienta 

• před propuštěním hospitalizovaného pacienta do vlastního sociálního prostředí ve spolupráci 
s navrhovatelem DUPV zajistí proškolení pacienta a rodiny a v případě potřeby též 
registrujícího praktického lékaře a „certifikovaného“ poskytovatele DUPV v odb. 925 – sestra 
domácí zdravotní péče 

• za účelem zajištění kontinuální péče o pojištěnce zřídí a provozuje operační středisko 
s nepřetržitou službou tak, aby v případě poruchy vypůjčeného zdravotnického prostředku 
mohl pojištěnec nebo pečující osoba okamžitě kontaktovat dodavatele. 
 
 

Žádost o DUPV – (formulář)  
• přehledný soupis podmínek, které musí být splněny, aby mohlo být DUPV u navrženého 

pacienta po schválení VZP ČR realizováno 
• v  případě, že má plnoletý pacient ustanoveného zákonného zástupce, je nutné doložit kopii 

jeho ustanovení 
• v případě, že nemá plnoletý pacient stanoveného zákonného zástupce a jeho zdravotní stav 

neumožňuje, aby se na žádost podepsal, musí být souhlas pacienta potvrzen dvěma svědky, 
kteří svým podpisem do formuláře žádosti potvrdí souhlas pacienta s DUPV  

 
Sociální šetření  
V případě, že navrhovatel DUPV vyhodnotí, zda je potřeba před propuštěním pacienta do DUPV 
posoudit sociální situaci rodiny, zajistí standardní cestou sociální šetření 

• cílem je zjištění aktuálního stavu domácnosti pacienta se zřetelem na podmínky pro 
poskytování DUPV 

• seznámení pacienta a jeho rodiny s možnostmi sociálních dávek a výpomoci, včetně pomoci 
při případné realizaci bezbariérových úprav apod.  
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Pravidla zaučení osoby pečující o pacienta na DUPV 

• za kvalitu a rozsah zaučení odpovídá vedoucí lékař navrhovatele DUPV (NIP/ARO) 
• zaučování provádí zdravotní sestry s kvalifikací ARIP a lékaři se specializovanou způsobilostí 

v základním oboru anesteziologie a intenzivní medicína nebo v nástavbovém oboru intenzivní 
medicína, případně doplněni o další zdravotnický personál 

• zaučování probíhá na pracovišti navrhovatele DUPV  
• zaučování má část ošetřovatelskou a technickou s jasným stanoviskem, zda dle vedoucího 

lékaře školená osoba je či není schopna péče o pacienta na DUPV v domácích podmínkách, 
s podpisy školené osoby a osoby zodpovědné za školení; protokol je součástí zdravotnické 
dokumentace pacienta 
 součástí ošetřovatelského zaučení je nácvik základních ošetřovatelských postupů 

a řešení krizových situací (zodpovídá navrhovatel) 
 součástí technického zaučení je nácvik obsluhy ventilátoru (zodpovídá dodavatel), 

zaučení je ukončeno písemným protokolem o zaučení (části technické 
i ošetřovatelské) 
 
 


