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„Registrační list“ – výkon zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven 

 

NÁZEV NOVÉHO VÝKONU: TELEMEDICÍNA – VIDEOKONZULTACE 

VZDÁLENÝM PŘÍSTUPEM 

 

Číslo výkonu: 09557 

Autorská odbornost: 999 

 

Zdravotní pojišťovny sdružené ve Svazu zdravotních pojišťoven České republiky mají zájem 

vyjít vstříc žádostem poskytovatelů zdravotních služeb o možnost telemedicíny – 

videokonzultace vzdáleným přístupem. 

 

Cílem je umožnit kontakt pacienta s lékařem novou formou distanční komunikace 

s virtuálním vyšetřením pomocí videokonzultace, pokud není nutná nebo možná osobní 

návštěva. Výkon nelze vykazovat při prvním vyšetření/kontaktu. Tento výkon nenahrazuje 

výkon 09513 – telefonická konzultace, který nadále zůstává v platnosti. 

 

Tento výkon je navržen a bude nabízen jako mezioborový. 

 

U ambulantních specialistů se výkon vykazuje místo výkonu klinického vyšetření příslušné 

odbornosti, který by byl vykázán v případě prezenčního způsobu klinického vyšetření, a to 

pouze u pacientů, kteří jsou již v dispenzární péči nebo u kterých již proběhlo první prezenční 

klinické vyšetření pro stejnou dg. U ambulantních specialistů nelze s tímto výkonem 

vykazovat signální výkon pro klinický kontakt 09543 a u registrujících gynekologů 01543. 

 

U praktických lékařů (PLD, PLDD) se výkon neřadí mezi kapitační výkony, ale lze jej 

provádět jen u registrovaných pacientů. Výkon nelze provádět a vykazovat jako první 

vyšetření/kontakt v rámci nepravidelné péče. S výkonem nelze vykazovat signální výkon pro 

klinický kontakt 01543. 

 

V zápisu ve zdravotnické dokumentace pacienta je nutné uvést důvod upřednostnění 

videokonzultace vzdáleným přístupem místo osobní návštěvy, její obsah a výsledek, uložit její 

obrazovou dokumentaci a uvést přesný čas spojení. 

 

Popis: 

Videokonzultaci vzdáleným přístupem může iniciovat jak pacient, tak lékař. Videokonzultace 

pacienta s ošetřujícím lékařem vzdáleným přístupem proběhne v případě změny zdravotního 

stavu pacienta nebo potřeby jeho sledování, kontroly či léčebné rady, pokud není nutná nebo 

možná osobní návštěva ze závažných důvodů. Výkon lze využít v rámci dispenzární péče, 

nelze však užít v případě preventivní prohlídky. Výkon nelze vykazovat při prvním 

vyšetření/kontaktu. Výkon nenahrazuje telefonickou konzultaci, objednání na vyšetření, 

oznámení výsledku vyšetření apod. 

 

U ambulantních specialistů se výkon vykazuje místo výkonu klinického vyšetření příslušné 

odbornosti, který by byl vykázán v případě prezenčního způsobu klinického vyšetření, a to 

pouze u pacientů, kteří jsou již v dispenzární péči nebo u kterých již proběhlo první prezenční 

klinické vyšetření pro stejnou dg. U ambulantních specialistů nelze s tímto výkonem 

vykazovat signální výkon pro klinický kontakt 09543 a u registrujících gynekologů 01543. 
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U praktických lékařů (PLD, PLDD) se výkon neřadí mezi kapitační výkony, ale lze jej 

provádět jen u registrovaných pacientů. Výkon nelze provádět a vykazovat jako první 

vyšetření/kontakt v rámci nepravidelné péče. S výkonem nelze vykazovat signální výkon pro 

klinický kontakt 01543. 

 

V zápisu ve zdravotnické dokumentaci pacienta je nutné uvést důvod upřednostnění 

videokonzultace vzdáleným přístupem místo osobní návštěvy, její obsah a výsledek, uložit její 

obrazovou dokumentaci a uvést přesný čas spojení – tj. zaznamenat do zdravotnické 

dokumentace pacienta čas začátku a konce videokonzultace. 

 

Čím výkon začíná: 

Ověřením identity pacienta, zaznamenáním časového údaje o začátku videohovoru, sdělením 

důvodu kontaktu a zdůvodněním upřednostnění videokonzultace vzdáleným přístupem před 

osobní návštěvou. 

 

Obsah a rozsah výkonu: 

Zjištění subjektivního stavu pacienta a cílené anamnézy. Vyhodnocení všech relevantních 

informací. Vysvětlení léčebných a diagnostických opatření a navržených postupů. Formulace 

diagnosticko-terapeutického závěru. Poskytnutí odborné rady. Vystavení potřebných receptů, 

poukazů, žádanek, formulářů na pracovní neschopnost či ošetřování člena rodiny, vypsání 

povinných hlášení. Určení data příští návštěvy, popř. další eventuální videokonzultace 

vzdáleným přístupem. Pořízení obrazové dokumentace proběhlé videokonzultace. 

 

Čím výkon končí: 

Zápisem do zdravotnické dokumentace pacienta s uvedením důvodu upřednostnění 

videokonzultace vzdáleným přístupem před osobní návštěvou, zaznamenáním obsahu a 

výsledku videokonzultace, záznamem přesného času začátku a ukončení videokonzultace a 

uložením obrazové dokumentace proběhlé videokonzultace do zdravotnické dokumentace. 

 

Kategorie: P – hrazen plně 

Omezení místem: A 

Omezení frekvencí: 1/den, 2/měsíc 

Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách: 15 

 

Podmínky: 

(Pokud je omezení místem "S", popište, čím je pracoviště specializované.) 

 

Důvod změnového řízení: 

(V případě, že výkon nahrazuje staré metody, doplňte čísla původních výkonů.) 

 

Posouzení medicínské efektivity: Posouzení medicínské efektivity výkonu na základě 

principu evidence based medicine. 

 

Ekonomický dopad: 

(Doplňte odhadovaný počet pacientů za rok) 

 

Porovnání s prokázaným léčebným přínosem: Porovnání s prokázaným léčebným 

přínosem existujících postupů ve stejné či obdobné indikaci, pokud je to možné. 

 



3 
 

Způsob úhrady v dalších zemích: Způsob úhrady v dalších zemích, kde je výkon hrazen 

z prostředků veřejného zdravotního pojištění. 

Další odbornosti: - 

Kód Název Režie 

 

Nositelé:  

Pořadí 10 Kategorie L3 Funkce Praxe 3 Čas 15 Poznámka Aktuální body  

 

Celkem: 

128,3333 

 

Přímo spotřebovaný materiál – PMAT: 

Kód Název Doplněk Množství Jednotka Cena Body 

Celkem: 0,00 Kč 

 

Přímo spotřebované léčivé přípravy – PLP: 

Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka Cena Body 

Celkem: 0,00 Kč 

 

Přístroje: Zařízení umožňující videohovor 

Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. Procento z výkonu Cena Body 

Celkem: 0,00 Kč 

 

ZUM: Ne 

Kód Název 

Položky mimo číselník 

Název Popis 

 

ZULP: ne 

Kód Název 

Položky mimo číselník 

Název Popis 

 

Body 

Přímé 128 Režijní 48  

Celkem 176 

 

HB = 1,-Kč 

 


