
Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov 
 

si Vás dovoluje pozvat na zajímavou vzdělávací akci: 

Podmínky smlouvy: 
Přihlašující organizace akceptuje nabídku pořadatele a závazně přihlašuje pracovníka(y) k účasti na vzdělávací akci. Úhrada převodem bude provedena před 
konáním semináře, na účet č. 924185359/0800, var. symbol 2905. Přihlášky budou vyřizovány v došlém pořadí a přijetím přihlášky bude organizátorem 
potvrzeno. Vystavená faktura bude předána na vzdělávací akci. Přihlášku je možno stornovat 3 dny před konáním akce. V případě zrušení semináře může být 
nabídnut náhradní termín. 

Vykazování ošetřovatelské a rehabilitační péče odbornosti 913                  
v pobytových zařízeních sociální péče 

originální seminář na téma: Změny v odbornosti 913 v roce 2018 
 
URČENO PRO: vedoucí a všeobecné sestry, praktické sestry pověřené vykazováním odbornosti 913, 
pracovníci odpovědní za vykazování ošetřovatelské a rehabilitační péče (ředitelé, ekonomové)  
 
CÍLE SEMINÁŘE:  
Zefektivnění úhrad poskytnuté ošetřovatelské a rehabilitační péče z veřejného zdravotního pojištění  
Modelace možných rizik a jejich eliminace při vykazování odbornosti 913  
Způsob vykazování poskytnuté ošetřovatelské a rehabilitační péče v odb. 913 dle platné právní úpravy 
Vedení ošetřovatelské dokumentace a samotné dokumentace klienta  
 
METODY VÝUKY: výklad – přednáška – konzultace  
Příklady nejčastějších chyb  
Příklady jednotlivých situací k vyúčtování a vedení dokumentace  
Orientace v systému financování odbornosti 913 zdravotními pojišťovnami  
Průběžné odpovědi na dotazy a průběžná diskuze  
 
OBSAH:  
Vyhláška č. 353/2017 Sb.MZ ČR platná pro rok 2018  
Metodika pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR , Vyhláška č. 134/1998 Sb.  
Kontrolní činnost zdravotních pojišťoven, vzájemná práva a povinnosti, kompetence  
Předpoklad vývoje odbornosti 913 na další období  
Výpočet optimálních úhrad od zdravotních pojišťoven v uvedené organizaci. 
Implementace správných postupů ve vykazování péče zdravotním pojišťovnám. 
Nastavení optimálního počtu nositelů výkonů odbornosti 913 v uvedené organizaci. 
Podmínky správného vedení ošetřovatelské dokumentace v sociálních službách - ošetřovatelský plán, 
Dokumentace klienta, de-kurs, vykazování na ZP  
ORP a jeho vyplňování, spolupráce s ošetřujícím PLD  
Registrační listy a jejich dostupnost  
Spolupráce ze ZP 
 
Doporučení pro účastníky: doporučujeme vzít s sebou na školení průběžné informace k vykazování 
PZSS na zdravotní pojišťovny za rok 2015, 2016 a 2017dle vykázaných bodů a URČ , nebo vzor 
zápisu zdravotnické dokumentace bez identifikace klienta. 
 
Předpokládaný časový rozsah: 8:30 až 15:00 (dvě přestávky) , prezentace od 08.30 hodin 
 
Textový materiál: pro účastníky bude připraven k zapůjčení textový materiál  
 
Lektorky:       Marketa Horesh, pracovník odpovědný za komunikaci ze ZP, Domov Srdce v dlaních,  

Bc. Iva Boháčová, DiS.,vedoucí úseku sociální a zdravotní péče, Domov Srdce v dlaních  
 
Termín konání:   29.05.2018, Místo konání: Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov  
Cena semináře:  990,- Kč, akreditace ČAS 

Občerstvení (zdarma): zajišťuje pořadatel, oběd možno objednat dopředu, tel. 412 338 397, cena 65,- Kč  

Přihlášky: prostřednictvím elektronického přihlašovacího systému: www.ddfilipov.cz/vzdělávání, nebo 

emailem na adresu info@ddfilipov.cz, nebo telefonicky na tel. čísle 412 338 397, paní Milena Horáková 

http://www.ddfilipov.cz/vzdělávání
mailto:info@ddfilipov.cz

