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Nejčastější dotazy a metodická upřesnění k VZP PLUS – DERMATOLOGIE 
1. Kdo se může do bonifikačního programu VZP PLUS – DERMATOLOGIE zapojit? 

Do bonifikačního programu se mohou zapojit všichni smluvní mimo-lůžkoví ambulantní specialisté 
v odbornosti 404 (dermatovenerologie). 

2. Jaké jsou vstupní podmínky do programu VZP PLUS – DERMATOLOGIE? 

Pro vstup do programu VZP PLUS – DERMATOLOGIE jsou stanoveny tři základní podmínky: 

- Smluvní poskytovatel VZP ČR. 
- Poskytovatel doloží, že je vybaven optickým dermatoskopem. 
- Poskytovatel komunikuje s VZP ČR prostřednictvím aplikace VZP POINT (má na elektronickou 

komunikaci touto formou podepsanou smlouvu) a předává dávky dokladů a faktury za 
poskytnuté služby elektronicky (prostřednictvím VZP POINTu, resp. prostřednictvím svého SW 
s využitím B2B služby).  
 

3. Na jaké období je dodatek k programu VZP PLUS – DERMATOLOGIE uzavírán? 

Bonifikační úhradový dodatek pro VZP PLUS – DERMATOLOGIE je standardně uzavírán na celý 
kalendářní rok, tj. na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. 

4. Signální výkony v rámci bonifikačního programu VZP PLUS – DERMATOLOGIE 

Pro program VZP PLUS – DERMATOLOGIE byly vytvořeny tři signální výkony, které slouží pro 
vyhodnocení jednotlivých indikátorů kvality. Tyto výkony budou poskytovatelům nasmlouvány do přílohy 
č. 2 Smlouvy a poskytovatel zapojený v programu organizace a kvality péče VZP PLUS – 
DERMATOLOGIE je povinen je vykazovat. Pokud nebudou vykazovány, nemohou být některá kritéria 
vůbec vyhodnocena. Signální výkony se vykazují ke klinickému vyšetření pojištěnce, nelze je vykazovat 
samostatně. Pro vykazování není určena konkrétní diagnóza, ale vykazuje se s diagnózou, se kterou je 
pojištěnec na pracovišti poskytovatele vyšetřován. 

V rámci programu VZP PLUS – DERMATOLOGIE budou při vstupu poskytovatelů automaticky 
nasmlouvány tyto tři signální 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 
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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. 
 

5. Je stanoveno věkové omezení pacientů při vykazování signálních výkonů? 

Program VZP PLUS – DERMATOLOGIE je určen pro poskytovatele v odbornosti 404 a pro všechny 
jejich pacienty (pojištěnce VZP ČR). 
 

6. Je stanoveno frekvenční omezení pro signální výkony? 

Pro výkony 44400 – Sledování chronického pacienta v ambulanci dermatovenerologa, 44401 – (VZP) 
Signální výkon – Preventivní optická dermatoskopie celotělová – nález onkologicky negativní a 44402 
– (VZP) Signální výkon – Preventivní optická dermatoskopie celotělová – nález onkologicky pozitivní je 
stanovena frekvence 1krát za den, resp. 1krát za 3 měsíce. 
 

7. Za jakých okolností a časově, kdy zapisovat výkon č. 44402, resp. co se rozumí 
pozitivním nálezem? 

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

8. Jaké jsou indikátory kvality programu VZP PLUS – DERMATOLOGIE a jak jsou 
vyhodnoceny? 

V rámci programu VZP PLUS – DERMATOLOGIE jsou sledovány dva indikátory kvality, které byly 
vydefinovány ve spolupráci se zástupci České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP: 

- Podíl provedených preventivních vyšetření optickou dermatoskopií u chronických pacientů. 
- Podíl provedených preventivních vyšetření optickou dermatoskopií u běžné populace. 

Splnění indikátorů kvality je hodnoceno na úspěšnost naplnění cílových hodnot, tj. buď jsou splněny 
kompletně (je splněna cílová hodnota podílu pojištěnců s preventivním vyšetřením), nebo částečně (je 
splněn částečný cíl).  

9. Jaký je rozdíl mezi běžnou populací a chronickými pacienty? 

Rozdělení pacientů, kteří jsou ošetřeni na pracovišti zapojeného poskytovatele, je provedeno 
automaticky prostřednictvím nově zavedeného signálního výkonu č. 44400 – Sledování chronického 
pacienta v ambulanci dermatovenerologa. Pokud bude na pojištěnce alespoň jedenkrát v roce 2021 
vykázán výkon 44400, je považován za chronického pacienta.  
 
U běžné populace se předpokládá, že pacient navštíví pracoviště zapojeného poskytovatele, tedy není 
v pravidelné péči poskytovatele a není dlouhodobě sledován. Za chronického pacienta je označován 
pacient, který navštěvuje ordinaci zpravidla více než jedenkrát ročně, resp. kdy se nejedná o 
jednorázový kontakt pacienta u daného dermatologa. 
 
Výkon 44400 nenahrazuje výkon 09532 – Výkon prohlídky dispenzarizované osoby. Byl zaveden 
s ohledem na skutečnost, že výkon 09532 je v ordinacích odbornosti 404 možné s ohledem na vyhlášku 
č. 39/2012 Sb., o dispenzární péči, vykazovat pouze v případě dispenzarizace pohlavních chorob. 
Výkony je možné pro odlišení chronických pojištěnců vykázat společně. 
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Výkon 44400 se vykazuje u pojištěnce, který je v pravidelné péči pracoviště poskytovatele (tj. je u něj 
vyžadováno více návštěv) s kódem klinického vyšetření bez ohledu na vykazování výkonu 09532. 
 
 

10. Vzhledem k tomu, že je program nasmlouván od 1. 1. 2022, je možné vykázat příslušné 
signální výkony zpětně od ledna? 

Ano, v případě, že preventivní vyšetření prostřednictvím optického dermatoskopu bylo skutečně 
provedeno a je zaznamenáno ve zdravotnické dokumentaci pacienta, lze signální výkony vykázat 
zpětně prostřednictvím opravných dávek, stále však za podmínky vykázání ke konkrétnímu klinickému 
vyšetření.  
 

11. Bonifikace bude uhrazena, pokud na daném pracovišti poskytovatel vykáže signální 
výkony 44401 nebo 44402 alespoň u 100 pojištěnců VZP ČR – je možné tento počet 
pokrátit velikostí úvazku poskytovatele (např. při úvazku 0,5 pro dermatologii na 50 
vyšetřených v hodnoceném období)? 

Nikoliv, stanovený minimální počet 100 pojištěnců VZP ČR je stanoven paušálně pro všechny 
poskytovatele bez ohledu na velikost úvazku. 
 

12. Bonifikace je stanovena ve výši maximálně 300 Kč za výkon 44401, nebo 44402? Je 
bonifikace hrazena nad rámec standardních úhradových mechanismů (PUROo)? 

 
Bonifikace je stanovena ve výši maximálně 300 Kč za každý vykázaný a uznaný výkon 44401 nebo 
44402, a to v návaznosti na plnění indikátorů kvality (tedy od 45 Kč do 300 Kč). Bonifikace je hrazena 
nad rámec standardních úhradových mechanismů (PUROo) a nezapočítává se do referenčních hodnot 
poskytovatele. 
 

13. Zůstává nadále v platnosti příspěvek pro pojištěnce VZP ČR z fondu prevence na 
„Vyšetření kožních znamének“? 
 

Ano, tento příspěvek na prevenci onkologického onemocnění kůže (melanomu) zůstává nadále 
v platnosti. Jeho cílem je motivovat pojištěnce, aby se nechali preventivně vyšetřit v ordinaci praktického 
lékaře nebo dermatologa, a to na základě jejich vlastní žádosti. Tyto služby nejsou vykazovány zdravotní 
pojišťovně k úhradě ze základního fondu veřejného zdravotního pojištění.  
 
Jak vyplývá z popisu programu VZP PLUS – DERMATOLOGIE, tento vychází z předpokladů, kdy 
všeobecný praktický lékař provádí v rámci hrazených služeb preventivní prohlídku dle vyhlášky 
č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, jejíž náplní je i vyšetření kůže. Na základě zjištění odesílá 
pacienta na další případná vyšetření, včetně případného odborného vyšetření u dermatologa. 
Dermatolog pak v rámci indikovaného hrazeného klinického vyšetření provádí i vyšetření preventivní 
optickou dermatoskopií, kterou vykazuje v rámci programu VZP PLUS – DERMATOLOGIE. 


