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Celkem:

OPTIMALIZACE NASTAVENÍ INZULÍNOVÉ PUMPY

Číslo výkonu: 
13081

Autorská odbornost: 
(103) diabetologie

Popis: 
Výkon zohledňuje specifika péče o pacienty s diabetem, kteří jsou léčení inzulínovou pumpou.

Čím výkon začíná: 
Výkon začíná kontrolou místa vpichu kanyly a kontrolou infuzního setu. Poté pokračuje stažením inzulínové
pumpy do programu pro analýzu záznamu.
Obsah a rozsah výkonu: 
Po stažení pumpy do programu následuje srovnání současného a předchozího nastavení pumpy. Poté
následuje zhodnocení celkové denní dávky inzulínu, poměru bazální a bolusové dávky inzulínu. Lékař dále
kontroluje využití dočasných bazálních dávek a frekvenci zapojování automatických funkcí inzulínový pump
(např. přerušení dodávky inzulínu v hypoglykémii a/nebo před blížící se hypoglykémií). Součástí výkonu je
analýza, průběžná edukace a nastavení různých typů využívaných bolusů (standardní bolus, „superbolus“,
rozložený bolus, kombinovaný bolus). Na základě zjištěných informací lékař upravuje alarmy pumpy a
automatické funkce, které mohou být nastaveny rozdílně pro různé časové úseky dne. U pacientů s
variabilním denním režimem je dále nastaveno více bazálních profilů (např. „režim sport“, režim víkend“).
Důležitou součástí je také zhodnocením adherence a nežádoucích událostí, které zvyšují riziko diabetické
ketoacidózy – to je zejména zhodnocení frekvence výměny kanyl, frekvence plnění zásobníku a případný
výskyt okluzí katetru a/nebo zalomení kanyly.
Čím výkon končí: 
Výkon končí poučením pacienta, záznamem v dokumentaci a průkazce pacienta s diabetem.

Kategorie: P - hrazen plně)

Omezení místem: A - pouze ambulantně

Omezení frekvencí: 4/1 rok

Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách: 15

Podmínky:

Další odbornosti: 
Kód Název Režie

301 dětské lékařství 3,28

Nositelé: 
Pořadí Kategorie Funkce Praxe Čas Poznámka Aktuální body

10 L3 diabetolog nebo dětský lékař 15 140,7714
140,77

Přímo spotřebovaný materiál - PMAT: 
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Kód Název Doplňek Množství Jednotka Cena Body

Celkem: 0,00 0,00

Přímo spotřebované léčivé přípravy - PLP: 
Kód Název Doplňek ATC Omezení Množství Jednotka Cena Body

Celkem: 0,00 0,00

Přístroje: 
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. Procento z výkonu Cena Body

Celkem: 0,00 0,00

ZUM: 
Kód Název

ZULP: 
Kód Název

Body
Přímé Režijní Celkem
141 49 190

Revize stavu výkonu Poslední revize dne


