Informace ZP MV ČR
„COVID - 19“
k vykazování distanční terapie u klinických logopedů

V souvislosti s aktuální situací v ČR, nouzovým stavem a mimořádnými
organizačními opatřeními souvisejícími s onemocněním COVID-19 způsobeným
virem SARS-CoV-2, umožní ZP MV ČR vykazovat klinickým logopedům
následující tři výkony pro vzdálený kontakt s pojištěnci ZP MV ČR:

výkon s kódem 09513
TELEFONICKÁ KONZULTACE OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE S PACIENTEM
Podmínky pro vykázání výkonu 09513 plně respektují podmínky uvedené v Seznamu zdravotních
výkonů s bodovými hodnotami pro rok 2020.
Výkon bude procházet validačními kontrolami bez nasmlouvání do Přílohy č. 2 Smlouvy o
poskytování a úhradě hrazených služeb uzavřené mezi ZP MV ČR a PZS.
Výkon 09513 mohou kliničtí logopedi vykazovat se zpětnou platností od 12. 10. 2020 po dobu trvání
nouzového stavu.

výkon s kódem 09614
DISTANČNÍ KONZULTACE ZDRAVOTNÍHO STAVU AMBULANTNÍM SPECIALISTOU
Podmínky pro vykázání výkonu 09614 jsou uvedeny v Informaci č. 25 zveřejněné na webu ZP MV ČR
- Informace ZP MV ČR k distanční komunikaci zdravotního stavu ambulantním specialistou. Odkaz na
Informaci č. 25 zde:
https://www.zpmvcr.cz/sites/www.zpmvcr.cz/files/dokumenty/202010/Informace%20ZP%20MV%20%C4%8CR_distan%C4%8Dn%C3%AD%20konzultace%20ambulantn%
C3%AD%20specialista.docx_ZSK_1.pdf
Pro klinické logopedy platí stejné podmínky k vykazování výkonu 09614 jako u ambulantních
specialistů.
Výkon 09614 mohou kliničtí logopedi vykazovat se zpětnou platností od 12. 10. 2020 po dobu trvání
nouzového stavu.
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výkon s kódem 09557
TELEMEDICÍNA – VIDEOKONZULTACE VZDÁLENÝM PŘÍSTUPEM
Podmínky pro nasmlouvání a vykázání výkonu 09557 jsou uvedeny v Informaci č. 18 zveřejněné
na webu ZP MV ČR - Informace ZPMV ČR k vykazování distanční komunikace pro ambulantní
poskytovatelé primární péče, ambulantní specializované péče, klinické psychologie a klinické
logopedie. Odkaz na Informaci č. 18 zde:
https://www.zpmvcr.cz/sites/www.zpmvcr.cz/files/dokumenty/202010/Informace%20ZPMV%20%C4%8CR%20V%C3%BDkon%20videokonzultace_ZSK.docxDEF_0.pdf
Výkon 09557 mohou kliničtí logopedi vykazovat od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020.

Kromě podmínek uvedených v informacích k jednotlivým výkonům platí, že nelze výše uvedené
výkony (09614, 09513, 09557) vykazovat současně.

V Praze dne 26. 10. 2020
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