
FORMULÁŘ PRO HODNOCENÍ RIZIKA DEKUBITŮ
Řádně vyplněný formulář je podkladem k posouzení žádosti o úhradu revizním lékařem.

Škála NORTON - základní nerozšířená tabulka hodnocení rizika vzniku dekubitů.

Výsledný součet odpovídá hodnotám 5–20, uvedených v Zákoně č. 48/1997 Sb., příloha 3, oddíl C (Kategorizace zdravotnických úrostředků hrazených na 

poukaz). Aktuální novela Zákona o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, č. 371/2021 s účinností od 1. 1. 2022. 

Somatický 
stav

Duševní stav Aktivita Pohyblivost Inkontinence BODY

Dobrý Jasné vědomí
Chodící bez 

pomoci
Plná Žádná 4

Obstojný Apatie
Chodící s 
pomocí

Částečně 
omezená

Občasná 3

Špatný Zmatený
Závislý na 
invalidním 

vozíku

Velmi 
omezená

Převážně moč 2

Velmi špatný
Stupor až 

bezvědomí
Ležící

Zcela 
omezená

Moč i stolice 1

Při hodnocení používá indikující lékař následující postup:

Vyberte vhodný popis pacienta (4, 3, 2 nebo 1 bod) v každém z pěti hodnocených parametrů a výsledek zaznamenejte do volného pole pod stupnicí,

výsledek sečtěte a hodnocení přiložte k žádosti o posouzení Revizním lékařem pojišťovny (Žádanka o zvýšení úhrady), je-li vyžadováno.

Výsledný součet pomáhá zařadit pacienta do jednotlivých rizikových skupin pro jednotlivé úhradové kategorie (UHS).

Pokud to zdravotní stav pacienta vyžaduje, může být přihlédnuto ke klinickému posouzení ošetřujícím lékařem,

včetně podrobnějšího zdůvodnění potřeby pomůcky.

Doporučená metodika k použití základní škály Norton (výklad jednotlivých položek) dle Věstníku MZCR 2009, částka 6.

Somatický stav

4 Dobrý

3 Obstojný

2 Špatný

1 Velmi špatný

Duševní stav

4

3

2

1

Aktivita

4

3

2

1

Pohyblivost

4

3

2

1

Inkontinence

4 Žádná

3 Občasná

2 Převážně moč

1 Moč i stolice

Podle stupně projevu

Mírná omezení v kloubech (ramenní, kyčelní, kolenní)

Ležící

Úplná nezávislost na podpoře

Potřeba částečné podpory

Potřeba rozsáhlé podpory

Naprostá závislost na většině úkonů

Stupor až bezvědomí

Apatický, nezúčastněný

Jasné vědomí

Například kachexie, adipositas

Velmi omezená

Plná

Částečně omezená

Chodící bez pomoci

Chodící s pomocí

Závislý na invalidním vozíku

Pacient je velmi ohrožen svým somatickým stavem

Omezení hybnosti po operacích kloubů, kontraktury, rozsáhlé fixace

Zcela omezená Není schopen vykonávat samostatně žádné pohyby, nebo jen s velkými obtížemi

Zmatený, desorientovaný místem i časem



Kategorizace zdravotnických prostředků hrazených na poukaz - Úhradová skupina (UHS) 07.06 ZP antidekubitní.
Zákon č. 48/1997 Sb., Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, příloha 3, oddíl C.
Aktuální novela č. 371/2021 s účinností od 1. 1. 2022.

Počet bodů Preskripční omezení

19–16
GER; CHI; NEU; ORT; REH; PRL; 

po schválení zdravotní 
pojišťovnou

16–14
GER; CHI; NEU; ORT; REH; PRL; 

po schválení zdravotní 
pojišťovnou

14–12
GER; CHI; NEU; ORT; REH; PRL; 

po schválení zdravotní 
pojišťovnou

<12
GER; CHI; NEU; ORT; REH; PRL; 

po schválení zdravotní 
pojišťovnou

19–16 GER; NEU; ORT; REH; PRL

16–14
GER; NEU; ORT; REH; PRL; 
po schválení zdravotní 

pojišťovnou

<14
GER; NEU; ORT; REH; PRL; 
po schválení zdravotní 

pojišťovnou

<14
GER; NEU; ORT; REH; PRL; 
po schválení zdravotní 

pojišťovnou

19–16 GER; NEU; ORT; REH

<16
GER; NEU; ORT; REH; 

po schválení zdravotní 
pojišťovnou

<16
GER; NEU; ORT; REH; 

po schválení zdravotní 
pojišťovnou

Indikační omezeníUHS - Kód UHS - Název

07.06.03 antidekubitní podložky ostatní

07.06.03.01 antidekubitní podložky

střední riziko vzniku dekubitů
nebo funkční změny vedoucí k asymetrii pánve a těžká 
porucha hybnosti dolních končetin a mobilita na 
vozíku

velmi vysoké riziko vzniku dekubitů
nebo imobilní pacienti s vysokým rizikem dekubitů s 
předpokladem dlouhodobého nebo trvalého užívání

nízké riziko vzniku dekubitů
nebo těžké obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti a 
mobilita na vozíku

vysoké riziko vzniku dekubitů
nebo těžká až úplná ztráta (porucha) čití v sedací 
oblasti - hýždě, zadní strana stehen; hráz nebo 
strukturální změny vedoucí k asymetrii pánve + těžká 
porucha hybnosti dolních končetin, mobilita na vozíku

vysoké riziko vzniku dekubitů
nebo těžká až úplná ztráta (porucha) čití v sedací 
oblasti - hýždě, zadní strana stehen; hráz nebo 
strukturální změny vedoucí k asymetrii pánve + těžká 
porucha hybnosti dolních končetin, mobilita na vozíku

velmi vysoké riziko vzniku dekubitů
nebo imobilní pacienti s vysokým rizikem dekubitů s 
předpokladem dlouhodobého nebo trvalého užívání

nízké riziko vzniku dekubitů
imobilní pacienti s nízkým rizikem dekubitů s 
předpokladem dlouhodobého nebo trvalého užívání

07.06.02.03 antidekubitní podložky – sedací

07.06.02.04

střední a vysoké riziko vzniku
imobilní pacienti s vysokým rizikem dekubitů nebo s již 
vzniklým dekubitem s předpokladem dlouhodobého 
nebo trvalého užívání
dekubitů

07.06.04.01 Antidekubitní podložky polohovací

07.06.03.02 antidekubitní podložky

07.06.04 antidekubitní podložky polohovací

střední a vysoké riziko vzniku
imobilní pacienti s vysokým rizikem dekubitů nebo s již 
vzniklým dekubitem s předpokladem dlouhodobého 
nebo trvalého užívání
dekubitů

antidekubitní podložky – zádové

07.06.01.02 antidekubitní matrace s potahem

07.06.01 antidekubitní matrace + příslušenství

07.06.01.01 antidekubitní matrace s potahem
nízké riziko vzniku dekubitů
nebo těžké obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti a 
mobilita na vozíku

střední riziko vzniku dekubitů
nebo funkční změny vedoucí k asymetrii pánve a těžká 
porucha hybnosti dolních končetin a mobilita na 
vozíku

07.06.01.03 antidekubitní matrace s potahem

07.06.01.04 antidekubitní matrace s potahem

07.06.02.01 antidekubitní podložky – sedací

07.06.02.02 antidekubitní podložky – sedací

07.06.02 antidekubitní podložky sedací a zádové do vozíků

Pokud to zdravotní stav pacienta vyžaduje, může být přihlédnuto ke klinickému posouzení ošetřujícím lékařem, včetně podrobnějšího zdůvodnění potřeby pomůcky.


	body: [        Body]
	Body: [        Body]
	Dropdown2: [        Body]
	Dropdown3: [        Body]
	Dropdown4: [        Body]
	SOUČET BODŮ: [     SOUČET]


