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Metodika programu VZP PLUS – DERMATOLOGIE  
Včasný záchyt onkologických onemocnění kůže 

 
Čl. 1 

Popis a cíle programu 
1) Nádory kůže patří dle dostupných statistických údajů ke skupinám nejčastějších onkologických onemocnění. 

Cílem programu VZP PLUS – Včasný záchyt onkologických onemocnění kůže pro ambulantní poskytovatele 
v odbornosti 404 – dermatovenerologie (dále jen VZP PLUS – DERMATOLOGIE) je zlepšit organizaci 
a kvalitu péče a nastavit motivační program pro provádění včasného záchytu onkologických onemocnění kůže 
prostřednictvím preventivního vyšetření optické dermatoskopie. 

2) Vzhledem k tomu, že v oblasti onkologických onemocnění kůže mají zásadní význam preventivní opatření, 
vyhledávání rizikových pacientů, včasná a správná diagnostika, je program založen na správné praxi provádění 
a hodnocení preventivního vyšetření v souladu s odbornými doporučeními u definovaných skupin pacientů 
v ambulancích (mimo ambulance nemocnic) poskytovatelů odbornosti 404, a to u běžné populace 
a u sledovaných chronických pacientů.  

3) Program vychází z těchto předpokladů: 

• Součástí všeobecné preventivní prohlídky u všeobecného praktického lékaře, která se dle vyhlášky 
č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, provádí vždy jednou za dva roky, je v rámci onkologické 
prevence zhodnocení rizik z hlediska anamnézy rodinné, osobní a pracovní, a dále vyšetření kůže.  

• Na základě zjištění v rámci preventivní prohlídky všeobecný praktický lékař odesílá pacienta na 
případná další vyšetření, včetně případného odborného dermatologického vyšetření. 

• Dle nálezu je pacient u poskytovatele odbornosti 404 vyšetřen a je navržen další léčebný postup. Část 
pacientů má jednorázový kontakt (indikované, preventivní vyšetření) a část pacientů zůstává 
sledována v ambulanci poskytovatele odbornosti 404.  

4) Na základě výše uvedeného budou v rámci programu VZP PLUS – DERMATOLOGIE sledovány dva 
indikátory kvality: 

• Podíl provedených preventivních vyšetření optickou dermatoskopií u chronických pacientů. 

• Podíl provedených preventivních vyšetření optickou dermatoskopií u běžné populace. 

 

Čl. 2 
Trvání programu 

Program bude realizován v období od 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022. 

 

Čl. 3 
Účastníci programu a smluvní podmínky 

1) S ohledem na povahu programu se jedná o nabídku smluvním ambulantním poskytovatelům (mimo ambulance 
nemocnic), kteří poskytují hrazené služby v odbornosti 404 – dermatovenerologie. 

2) Do programu VZP PLUS – DERMATOLOGIE mohou být v roce 2022 zapojeni poskytovatelé, kteří 
nejpozději do 30. 6. 2022 akceptují navržený bonifikační úhradový dodatek.  

3) Program je koncipován na pracoviště (IČP). V úhradovém dodatku budou označena pracoviště poskytovatele, 
která jsou do bonifikačního programu zapojena.  

4) Poskytovateli budu na zapojené pracoviště pojišťovnou automaticky do přílohy č. 2 Smlouvy o poskytování 
a úhradě hrazených služeb nasmlouvány tyto výkony VZP, a to za splnění uvedených podmínek: 
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• 44400 – (VZP) Sledování chronického pacienta v ambulanci dermatovenerologa 

• 44401 – (VZP) Signální výkon – Preventivní optická dermatoskopie celotělová – nález onkologicky 
negativní 

Podmínkou nasmlouvání je doložení toho, že poskytovatel je vybaven optickým dermatoskopem.  

• 44402– (VZP) Signální výkon – Preventivní optická dermatoskopie celotělová – nález onkologicky 
pozitivní 

Podmínkou nasmlouvání je doložení toho, že poskytovatel je vybaven optickým dermatoskopem. 

5) Poskytovatel komunikuje s VZP ČR a předává dávky dokladů a faktury za poskytnuté hrazené služby 
prostřednictvím VZP Pointu. 

Čl. 4 
Kvalitativní kritéria 

1) V programu VZP PLUS – DERMATOLOGIE v roce 2022 budou sledovány dva indikátory kvality. 

2) Splnění indikátorů kvality je vyhodnoceno prostřednictvím škál, tj. buď je splněno kompletně (je splněn podíl 
pojištěnců s požadovanými hodnotami), částečně (jsou splněny uspokojivé hodnoty), anebo nesplněno. 

3) V souvislosti s plněním kritérií programu VZP PLUS – DERMATOLOGIE jsou zavedeny tyto výkony: 

• 44400 – Sledování chronického pacienta v ambulanci dermatovenerologa 

Výkon vykazuje poskytovatel odbornosti 404 – dermatovenerologie u pacientů, které má v pravidelné 
péči s příslušnou diagnózou. Výkon se vykazuje vždy společně s výkonem příslušného klinického 
vyšetření. Výkon je ohodnocen 10 body a je hrazen s hodnotou bodu dle základního úhradového 
dodatku nebo podle úhradové vyhlášky. 

• 44401 – (VZP) Signální výkon – Preventivní optická dermatoskopie celotělová – nález onkologicky 
negativní 

Výkon se vykazuje v případě, že poskytovatel u daného pacienta provede v rámci klinického vyšetření 
preventivní vyšetření kožních nádorů bez patologických nálezů. Je-li vyšetření uzavřeno jako 
onkologicky negativní, pak další preventivní vyšetření optickým dermatoskopem následuje za 12 
měsíců.  

Jedná se o signální výkon, který je ohodnocen 0 body a který se vykazuje ke klinickému vyšetření.  

• 44402 – (VZP) Signální výkon – Preventivní optická dermatoskopie celotělová – nález onkologicky 
pozitivní 

Výkon se vykazuje v případě, že poskytovatel u daného pacienta provede v rámci klinického vyšetření 
preventivní vyšetření kožních nádorů s patologickými nálezy a je indikován další léčebný postup.  
Je-li vyšetření uzavřeno jako onkologicky pozitivní, pak následuje histologické vyšetření suspektního 
ložiska. 

Jedná se o signální výkon, který je ohodnocen 0 body a který se vykazuje ke klinickému vyšetření.  

4) Do vyhodnocení kvalitativních kritérií budou zahrnuty služby provedené v roce 2022 a vykázané pojišťovně 
nejpozději do 5. 3. 2023 (dále „hodnocené období“).  

5) Kritéria hodnocení se týkají všech unikátních pojištěnců VZP ČR, kteří byli v hodnoceném období ošetřeni na 
pracovišti odbornosti 404 u zapojeného poskytovatele, přičemž za unikátního pojištěnce se považuje 
pojištěnec, na kterého byl za hodnocené období poskytovatelem na pracovišti odbornosti 404 vykázán 
a zdravotní pojišťovnou uznán alespoň jeden zdravotní výkon dle seznamu výkonů (byl alespoň jednou 
ošetřen). Unikátně ošetření pojištěnci se pro účely tohoto bonifikačního programu dělí na dvě skupiny: 

• Sledovaný chronický pojištěnec – unikátně ošetřený pojištěnec, na kterého byl alespoň jednou 
v hodnoceném období vykázán výkon VZP 44400 dle pravidel uvedených v odst. 3). 

• Pojištěnec běžné populace – ostatní unikátně ošetřený pojištěnec, na kterého nebyl vykázán 
v hodnoceném období výkon VZP 44400 (odpovídá rozdílu mezi počtem unikátně ošetřených 
pojištěnců a počtu sledovaných chronických pojištěnců). 
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6) Kvalitativní kritéria budou vyhodnocena za zapojené pracoviště poskytovatele (IČP) v odbornosti 404, a to za 
podmínky, že budou na tomto pracovišti alespoň u 100 unikátních pojištěnců VZP ČR v hodnoceném období 
provedeny a vykázány signální výkony č. 44401 nebo 44402 dle v odst. 3). 

7) Kvalitativní kritéria: 

I. Preventivní vyšetření u chronických pojištěnců 
• Hodnotí podíl sledovaných chronických pojištěnců (tj. pojištěnců s vykázaným výkonem 44400 

v hodnoceném období), na které byl vykázán alespoň jednou signální výkon 44401 nebo 44402 dle 
pravidel uvedených v odst. 3. 

• Splnění kritéria: 

Podmínka splnění kritéria 

VKKI 
(výsledná 

váha 
kvalitativního 

kritéria) 
Alespoň 30 % sledovaných chronických pojištěnců bylo preventivně vyšetřeno 
prostřednictvím optické dermatoskopie (tj. byl u nich vykázán alespoň jednou signální 
výkon 44401 nebo 44402). 

1,00 

Alespoň 25 % sledovaných chronických pojištěnců bylo preventivně vyšetřeno 
prostřednictvím optické dermatoskopie (tj. byl u nich vykázán alespoň jednou signální 
výkon 44401 nebo 44402). 

0,75 

Alespoň 20 % sledovaných chronických pojištěnců bylo preventivně vyšetřeno 
prostřednictvím optické dermatoskopie (tj. byl u nich vykázán alespoň jednou signální 
výkon 44401 nebo 44402). 

0,50 

Alespoň 15 % sledovaných chronických pojištěnců bylo preventivně vyšetřeno 
prostřednictvím optické dermatoskopie (tj. byl u nich vykázán alespoň jednou signální 
výkon 44401 nebo 44402). 

0,25 

Méně než 15 % sledovaných chronických pojištěnců bylo preventivně vyšetřeno 
prostřednictvím optické dermatoskopie (tj. byl u nich vykázán alespoň jednou signální 
výkon 44401 nebo 44402). 

0,15 

II. Preventivní vyšetření u běžné populace 
• Hodnotí podíl pojištěnců běžné populace (tj. všech unikátních pojištěnců ošetřených v dané 

odbornosti na IČP bez unikátních pojištěnců, na které byl vykázán alespoň jednou výkon 44400), na 
které byl vykázán alespoň jednou signální výkon 44401 nebo 44402 dle pravidel uvedených v odst. 3. 

• Splnění kritéria: 

Podmínka splnění kritéria 

VKKII 
(výsledná 

váha 
kvalitativního 

kritéria) 
Alespoň 60 % pojištěnců běžné populace bylo preventivně vyšetřeno prostřednictvím 
optické dermatoskopie (tj. byl u nich vykázán alespoň jednou signální výkon 44401 nebo 
44402). 

1,00 

Alespoň 50 % pojištěnců běžné populace bylo preventivně vyšetřeno prostřednictvím 
optické dermatoskopie (tj. byl u nich vykázán alespoň jednou signální výkon 44401 nebo 
44402). 

0,75 

Alespoň 40 % pojištěnců běžné populace bylo preventivně vyšetřeno prostřednictvím 
optické dermatoskopie (tj. byl u nich vykázán alespoň jednou signální výkon 44401 nebo 
44402). 

0,50 

Alespoň 30 % pojištěnců běžné populace bylo preventivně vyšetřeno prostřednictvím 
optické dermatoskopie (tj. byl u nich vykázán alespoň jednou signální výkon 44401 nebo 
44402). 

0,25 

Méně než 30 % pojištěnců běžné populace bylo preventivně vyšetřeno prostřednictvím 
optické dermatoskopie (tj. byl u nich vykázán alespoň jednou signální výkon 44401 nebo 
44402). 

0,15 
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Čl. 5 
Výpočet a úhrada bonifikace v rámci programu VZP PLUS – DERMATOLOGIE 

1) Poskytovateli bude na základě splnění kvalitativních kritérií dle článku 4 u každého zapojeného pracoviště 
vypočtena a vyplacena bonifikace za provedené výkony preventivní optické dermatoskopie (výkony 44401 
a 44402) takto: 

𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩 = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 𝑲𝑲č ∗ 𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷 ∗�𝑽𝑽𝑲𝑲𝑲𝑲𝒊𝒊

𝑰𝑰𝑰𝑰.

𝒊𝒊=𝑰𝑰.

 

 

 Kde: 

• BON = Hodnota bonifikace. 
• PPD = Počet provedených výkonů preventivní optické dermatoskopie, tj. počet vykázaných 

a uznaných výkonů 44401 a 44402 v hodnoceném období. 
• VKKi = Váha kvalitativního kritéria i dle odst. 8 čl. 4. 
• ∑ = 𝐼𝐼𝐼𝐼.

𝑖𝑖=𝐼𝐼. Suma vypočtených vah jednotlivých kvalitativních kritérií, která nabývá hodnoty 
od 0 do 2. 
 

2) Celková bonifikace za všechna zapojená pracoviště vypočtená dle odstavce 1) bude vyplacena poskytovateli 
nejpozději do konce června 2023. 


