
Nově zařazená úhrada přístroje CoughAssist pro pacienty VZP 

 

Od 1. 2. 2017 je platný kód 0171665 – Asistent kašle (přístroj CoughAssist). Úhrada 

z prostředků VZP činí 75 % z celkové ceny přístroje. Indikační kritéria jsou uvedena 

v Metodice k Úhradovému katalogu VZP – ZP. Indikační kritéria jsou obsažena také 

v Doporučeném postupu pro indikaci dlouhodobé domácí terapie pomocí mechanické 

insuflace/exsuflace s využitím přístroje CoughAssist. 

Zároveň je nově zařazen kód 0171800 totožného ZP Asistent kašle bez indikačních kritérií. 

U jiných klinických situací než těch, které jsou uvedeny v Metodice k Úhradovému katalogu 

VZP – ZP u kódu 0171665, je ZP kašlací asistent hrazen maximálně do výše 3 462,- Kč. Oba 

uvedené kódy podléhají schválení revizním lékařem a lze je předepsat na následujících 

pracovištích: 

Pracoviště indikující pro dospělé pacienty 

 Pneumologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha 

 Neurologická klinika, VFN, Praha 

 Pneumologická klinika 1. LF UK/TN, Thomayerova nemocnice, Praha 

 Plicní klinika, FN Hradec Králové 

 Klinika pneumologie a ftizeologie, FN Plzeň 

 Léčebna TBC a resp. onemocnění, Nemocnice České Budějovice 

 Klinika plicních nemocí a TBC, FN Olomouc 

 Klinika nemocí plicních a TBC, FN Brno 

 Plicní oddělení, Mepha Centrum, Ostrava 

Pracoviště indikující pro dětské pacienty 

 Dětská klinika, FN Motol, Praha 

 Dětská klinika, FN Hradec Králové 

 Dětská klinika, FN Plzeň 

 Dětská klinika, MN Ústí nad Labem 

 Dětské oddělení, Nemocnice České Budějovice 

 Dětská klinika, FN Olomouc 

 Klinika dětské anesteziologie a resuscitace, FN Brno 

 Klinika dětské neurologie, FN Brno 

 Dětské oddělení, Vítkovická nemocnice, Ostrava 

 



K přístroji bude hrazen i spotřební materiál (12 pacientských okruhů za rok), nicméně ke 

spotřebnímu materiálu zatím není kód a není zahrnuto v Úhradovém katalogu. VZP nyní 

oslovila dodavatele pacientských okruhů s výzvou k podání žádosti o zařazení do Úhradového 

katalogu VZP – ZP. Po jejím dodání proběhne kontrola formálních náležitostí dokumentace a 

v případě, že budou splněny všechny požadavky na tuto dokumentaci, dojde k zařazení 

pacientského okruhu do Úhradového katalogu VZP – ZP a jeho úhradě z prostředků veřejného 

zdravotního pojištění (dle platné legislativy 75 % z ekonomicky nejméně náročné varianty). 

 

 


