
 

 

 

 

 

 

 

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR 
Vančurova 2904, 390 01 Tábor • IČ: 60445831 • DIČ: CZ60445831  
e-mail: institut@apsscr.cz • www.apsscr.cz 
tel./fax: 381 213 332 • mob.: 724 940 126 
 

 

 

 

 

VÁS ZVE NA ODBORNÝ SEMINÁŘ, 
který se uskuteční 17. října 2016 
v Palatě – domově pro zrakově postižené   
(Na Hřebenkách 737/5, 150 00 Praha 5) 
od 09.00 do 14.30 hodin, prezence účastníků od 08.45 hodin 
  

ZMĚNY V ODBORNOSTI 913 PRO ROK 2016 A DÁLE 
 

Seminářem v rozsahu 6 hodin budou provázet 

Markéta Horesh, Bc. Iva Školníková 
 
CÍL 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 rehab. péče v odbornosti 913 dle MNK-10  
 vedení ošetřovatelské dokumentace a samotné dokumentace klienta  

 
OBSAH SEMINÁŘE: 

 vyhláška MZ ČR ze dne 23.10.2015 sb.273/2015  
 metodika pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR  
 kontrolní činnost zdravotních pojišťoven, vzájemná práva a povinnosti, kompetence  
 zdravotnická dokumentace, její obsah a vedení 
 předpoklad vývoje odbornosti 913 na další období  
 úhrada poskytnuté péče v pobytových zařízeních sociálních služeb  
 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 
i 2016 dle vykázaných bodů a URČ , nebo vzor zápisu zdravotnické dokumentace bez identifikace klienta. 

 

CÍLOVÁ SKUPINA: 

 vedoucí a všeobecné sestry pověřené vykazováním odb. 913 
 pracovníci odpovědní za vykazování ošetřovatelské a rehabilitační péče (ředitelé, ekonomové) 

  

CENA: 

 690 člen APSS ČR 

 1090 nečlenská organizace APSS ČR 
 

Elektronický formulář přihlášky, storno podmínky a více informací o semináři je uvedeno na www.institutvzdelavani.cz. 

Vzdělávací instituce je akreditována u MPSV ČR pod č. j. 2010/213-I dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. 
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