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Celkem:

VYŠETŘENÍ PACIENTA S RIZIKEM PORUCHY ROZPOZNÁVÁNÍ HYPOGLYKÉMIE

Číslo výkonu: 
13082

Autorská odbornost: 
(103) diabetologie

Popis: 
Výkon zohledňuje potřebu cíleného vyšetření rizika poruchy rozpoznávání hypoglykémie a syndromu
autonomního selhání podmíněného hypoglykémií u pacientů s diabetem. Výkon lze provádět u pacientů,
kteří mají zvýšené riziko hypoglykémie a jsou léčení inzulínem nebo inzulínovými sekretagogy.

Čím výkon začíná: 
Výkon začíná zhodnocením předchozí inzulínové terapie, zhodnocením výskytu hypoglykémií a příznaků
hypoglykémie.
Obsah a rozsah výkonu: 
Lékař a pacient prochází seznam doporučených otázek a skórovacích tabulek, které slouží k diagnostice
pacientů se syndromem poruchy rozpoznávání hypoglykémie a/nebo se syndromem autonomního selhání
podmíněného hypoglykémií. Obvykle se používá modifikovaná Clarkova metoda a/nebo Gold score. Při
diagnóze poruchy rozpoznávání hypoglykémie je na základě závažnosti poruchy provedena stratifikace
rizika závažné hypoglykémie.
Čím výkon končí: 
Výkon končí změnou terapie, poučením pacienta o rizicích hypoglykémie a o způsobech jejího správného
řešení. V případě diagnózy závažnější poruchy rozpoznávání hypoglykémie je edukována také rodina
nemocného, která musí zvládnut například aplikaci glukagonu. Výkon dále pokračuje záznamem v
dokumentaci a průkazce pacienta s diabetem. Dotazník bude součástí dokumentace.

Kategorie: P - hrazen plně)

Omezení místem: BOM - bez omezení

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


