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Provedené úpravy stávající verze DR jsou zvýrazněny; doplněný text šedivým podkladem, rušený 

text červeným podkladem. 

 II-2 Přijímané doklady v DR – obecné zásady 

 Pátý odstavec kapitoly II-2 se doplňuje takto: 

U znakových atributů, jejichž hodnoty se kontrolují na číselníky, musí jejich rozsah odpovídat 

přesně hodnotě uvedené v číselníku. To znamená, že jsou-li v číselníku uvedeny předřazené nuly, 

nesmějí se místo nich uvádět v atributech mezery. Údaje ve znakových atributech se vyplňují 

zleva a jsou doplňovány mezerami do jejich plné délky, není-li v konkrétních případech 

stanoveno jinak. Atributy, které jsou nepovinné nebo se nevyplňují, jsou mezerovány. 

 II-4.03 Zvlášť účtované léčivé přípravky a ZP 

 Popisná část atributu LFIN u druhého typu věty se doplňuje takto: 

LFIN $ 10.2 29 Úhrada za množství podaného léčivého přípravku a ZP – 

povinné vyplnění mimo výjimečné případy vykazování 

léčivých přípravků podskupiny 12, 13, 14 a 15 z číselníku 

IVLP (v situaci, že u přípravku z uvedených podskupin je 

v číselníku IVLP uvedena cena, není ji třeba uvádět zde). 

 II-4.03s  Stomatologické výrobky 

 Popisná část atributu LTPR u druhého typu věty se doplňuje takto: 

LTPR C 1 9 Skupina stomatologických výrobků může nabývat 

hodnoty 4. U hospitalizačních odborností může nabývat 

hodnot 4, 1 nebo 2 a v nezbytných případech i 3. 

 II-4.13 Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku 

 Popisná část atributu OTRV u prvního typu věty se doplňuje takto: 

OTRV C 1 87 Pomůcka trvalá nebo dočasná. Nabývá hodnot: 

„X“ = trvalá (zapůjčeno na dobu neurčitou), 

„ “ = dočasná (zapůjčeno na omezenou dobu). 
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 II-4.16 Vyúčtování lázeňské péče 

 Popisná část atributu IND_1 u prvního typu věty se mění takto: 

IND_1 C 9 12 Indikační skupina Indikace 

 


