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Vykazování distančního kontaktu zdravotnického
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Určeno poskytovatelům zdravotních služeb:

Účinnost: dnem vydání

Pro účely vykazování distančního kontaktu zdravotnického pracovníka s pacienty, kteří se
nemohou fyzicky dostavit do ordinace, je poskytovatelům zdravotních služeb umožněno
vykazovat níže uvedené nové výkony.
Všechny tyto výkony budou procházet bez nasmlouvání do přílohy č. 2 Smlouvy o poskytování
a úhradě hrazených služeb uzavřené mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou. Všechny
výkony jsou zavedeny na přechodnou dobu po dobu platnosti mimořádných opatření, jsou
hrazeny dle standardních úhradových mechanismů a nejsou považovány za nově nasmlouvané
výkony.
Společné podmínky pro vykázání níže uvedených výkonů:
 Výkony se vykazují u pacientů, kteří se nemohou dostavit fyzicky do ordinace z těchto
důvodů:
 z důvodu respiračního infektu,
 z důvodu nařízené izolace či karantény,
 z jiných objektivních důvodů.
 Provedená konzultace zdravotního stavu distanční formou musí být řádně
zdokumentována ve zdravotnické dokumentaci pacienta.
 Výkon nenahrazuje telefonickou konzultaci (výkon 09513) a jeho obsahem není
objednání na vyšetření, oznámení výsledku vyšetření apod.

Navýšené nebo zavedené výkony distanční konzultace:
01300 – (VZP) – Distanční konzultace zdravotního stavu praktickým lékařem
ODBORNOST: 001, 002
OHODNOCENÍ: 176 bodů (HB = 1 Kč)
ČASOVÁ DOTACE: 15 min
FREKVENCE: 1/den, 6/čtvrtletí
PODMÍNKY:
 Výkon je určen k poskytování zdravotních služeb pojištěncům, kteří se nemohou
fyzicky dostavit do ordinace z důvodu respiračního infektu bez alarmujících příznaků,
kdy z epidemiologických důvodů není vhodná návštěva u lékaře nebo z důvodu
nařízené izolace nebo karantény, nebo z jiných objektivních důvodů.
 Konzultaci je možné provést telefonicky, její součástí může být preskripce, vše musí
být zdokumentováno ve zdravotnické dokumentaci.
 V případě realizované pouhé preskripce se výkon nevykazuje.

 Výkon nenahrazuje telefonickou konzultaci ošetřujícího lékaře pacientem (09513) a
jeho obsahem není objednání na vyšetření či oznámení výsledku provedeného
předchozího vyšetření.
 K výkonu se nevykazuje výkon 01543, 09543 ani 09513.
 K výkonu nelze vykázat ZUM či ZULP.
09513 – Telefonická konzultace ošetřujícího lékaře s pacientem
ODBORNOST: 999
OHODNOCENÍ: dle Seznamu zdravotních výkonů s navýšením 152 bodů (HB = 1Kč)
ČASOVÁ DOTACE: 10 min
FREKVENCE: 2/1 den
PLATNOST OD: 12. 10. 2020
PLATNOST DO: v souladu s platnými Mimořádnými opatřeními
PODMÍNKY:
 telefonická konzultace ošetřujícího lékaře s pacientem (včetně pacientů do 18 let)
u poskytovatelů ambulantní specializované péče a v ambulancích smluvních lůžkových
poskytovatelů zdravotních služeb.
 Platí pro odbornosti PZS všech odborností ambulantní specializované péče včetně
gynekologů, klinických psychologů, logopedů, adiktologů psychiatrických sester.

09557 – Telemedicína – videokonzultace vzdáleným přístupem
ODBORNOST: 999
OHODNOCENÍ: 176 bodů (HB = 1Kč)
ČASOVÁ DOTACE: 15 min
FREKVENCE: 1/den, 2/měsíčně
PLATNOST OD: 1. 7. 2020
PLATNOST DO: v souladu s platnými Mimořádnými opatřeními
PODMÍNKY:
 Videokonzultaci iniciuje lékař i pojištěnec, ev. jeho zákonný zástupce a to především
v případě potřeby konzultace při změně zdravotního stavu nebo kontroly či léčebné rady
v situacích, kdy není nutná nebo možná osobní návštěva v ordinaci. Výkon není určen
pro provedení preventivní prohlídky, nenahrazuje telefonickou konzultaci, objednání
na vyšetření, oznámení výsledku vyšetření apod. nezbytnou podmínkou využití této
formy péče je příslušné technologické vybavení pacienta (PC či jiné) s příslušenstvím
pro vedení audio-videokonzultace.
 Podmínkou úhrady je zápis v dokumentaci s uvedením důvodu této formy konzultace,
obsah a výsledek vč. času spojení. Výkon je omezen místem (pouze ambulantně. U
praktických lékařů se jedná o výkon mimokapitační, vázaný na registrovanou klientelu,
u ambulantních specialistů nelze tento výkon použít na vstupní vyšetření.
 Platí pro odbornosti PZS 001, 002, všechny odbornosti ambulantní specializované péče
včetně gynekologů, klinických psychologů a logopedů.

35050 – Telefonická konzultace psychiatra nebo klinického psychologa v péči o jeho
pacienta
ODBORNOST: 305
OHODNOCENÍ: dle Seznamu zdravotních výkonů
ČASOVÁ DOTACE: 10 min
FREKVENCE: 3/den (2/den dle SZV)
PLATNOST OD: 5. 10. 2020
PLATNOST DO: v souladu s platnými Mimořádnými opatřeními
PODMÍNKY:
ČPZP umožní u poskytovatelů ambulantních specializovaných služeb v odbornosti
psychiatrie, dětská psychiatrie, klinická psychologie:
 vykazovat pro distanční konzultaci
 vykazovat až 3x /1den
38023 – Minimální kontakt adiktologa s pacientem
ODBORNOST: 919
OHODNOCENÍ: dle Seznamu zdravotních výkonů
ČASOVÁ DOTACE: 10 min
FREKVENCE: dle Seznamu zdravotních výkonů
PLATNOST OD: 5. 10. 2020
PLATNOST DO: v souladu s platnými Mimořádnými opatřeními
PODMÍNKY:
ČPZP umožní u poskytovatelů ambulantních specializovaných služeb v odbornosti
adiktologie:
 vykazovat pro distanční konzultaci

