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Určeno poskytovatelům zdravotních služeb:
Pro účely vykazování distančního kontaktu zdravotnického pracovníka s pacienty, kteří s e nemohou
fyzicky dostavit do ordinace, je poskytovatelům zdravotních služeb umožněno vykazovat níže
uvedené nové VZP 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:
o z důvodu respiračního infektu,
o z důvodu nařízené izolace či karantény,
o 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.
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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: K výkonu se nevykazuje výkon 01543, 09543 ani 09513.
09614 – (VZP) – Distanční konzultace zdravotního stavu ambulantním specialistou
ODBORNOST: 999
OHODNOCENÍ: 117 bodů (HB = 1Kč)
ČASOVÁ DOTACE: 10 min
FREKVENCE: 1/den, 6/čtvrtletí
PODMÍNKY:
- K výkonu se nevykazuje výkon 01543, 09615, 09543 ani 09513.
- Výkon lze vykázat pouze u pacienta, u kterého distanční konzultaci předcházela ambulantní
kontrola za fyzické přítomnosti pacienta v ordinaci ambulantního specialisty, a to nejdéle
v intervalu 12 měsíců (tj. pacient již byl v péči daného lékaře).
09616 – (VZP) – Distanční konzultace zdravotního stavu ambulantním specialistou u pacienta se
závažným chronickým onemocněním
ODBORNOST: 999
OHODNOCENÍ: 234 bodů (HB = 1Kč)
ČASOVÁ DOTACE: 20 min
FREKVENCE: 1/den, 6/čtvrtletí
PODMÍNKY:
- K výkonu se nevykazuje výkon 01543, 09615, 09543 ani 09513.
- Výkon lze vykázat pouze u pacienta se závažným chronickým onemocněním, který se nemůže
dostavit fyzicky do ordinace ambulantního specialisty a je u ambulantního specialisty
dispenzarizován se závažným chronickým onemocněním.
35831 – (VZP) – Distanční konzultace zdravotního stavu psychiatrem nebo psychologem
ODBORNOST: 305, 306, 350, 901
OHODNOCENÍ: 352 bodů (HB = 1Kč)
ČASOVÁ DOTACE: 30 min
FREKVENCE: 4/měsíc, 12/čtvrtletí
PODMÍNKY:
- Výkon slouží zejména k zajištění krizové intervence.
- K výkonu se nevykazuje výkon 09615, 09543, 09513.
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38030 – (VZP) – Distanční konzultace zdravotního stavu adiktologem
ODBORNOST: 919
OHODNOCENÍ: 253 bodů (HB = 1Kč)
ČASOVÁ DOTACE: 30 min
FREKVENCE: 4/měsíc, 12/čtvrtletí
PODMÍNKY:
- Výkon slouží zejména k zajištění krizové intervence.
- Výkon je prováděn na základě indikace lékaře.
- K výkonu se nevykazuje žádný z VZP signálních výkonů, ani žádný jiný zdravotní výkon.
35832 – (VZP) – Distanční zhodnocení zdravotního stavu sestrou pro péči v psychiatrii
ODBORNOST: 914, 350
OHODNOCENÍ: 194 bodů (HB = 1Kč)
ČASOVÁ DOTACE: 30 min
FREKVENCE: 4/měsíc, 12/čtvrtletí
PODMÍNKY:
- Výkon slouží k rozlišení míry závažnosti problému u pacienta, posouzení jeho aktuální
psychosociální potřeby, zhodnocení rizika a návrhu dalšího postupu. U pacientů, jejichž
problém nevyžaduje bezprostřední intervenci psychiatra, může sestra pro péči v psychiatrii
poskytnout pomoc ve formě krizové podpory, edukace pacienta nebo jeho blízkých osob.
- Výkon je prováděn na základě indikace lékaře.
- K výkonu se nevykazuje žádný z VZP signálních výkonů, ani žádný jiný zdravotní výkon.
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