Informace ZP MV ČR
k vykazování pro distanční komunikaci
„COVID - 19“
ZP MV ČR umožňuje s účinností od 16. 3. 2020 do odvolání
všem ambulantním lékařům v terénu i při nemocnicích, ambulantním specialistům, praktickým
lékařům pro dospělé, pro děti a dorost, gynekologům a klinickým logopedům vykazovat, nad rámec
podmínek SZV, u pojištěnců v případě, že je u nich nezbytná konzultace zdravotního stavu (pacient
má subjektivní potíže, došlo u něho ke změně stavu v průběhu chronické nemoci, apod.), kterou ale
není možné nebo vhodné realizovat z důvodu epidemiologického rizika v rámci vyhlášení nouzovém
stavu státu standardním fyzickým kontaktem
výkon příslušného cíleného klinického vyšetření
(určeno pro všechny klinické odbornosti, včetně klinické logopedie)
Podmínkou je, že
 v dokumentaci bude řádný záznam, specifikována forma a obsah komunikace (video hovor,
email, apod.), telefonní číslo, popř. vytištěná emailová korespondence, délka komunikace
 OF je dle nastavení SZV
 jde o pacienty, kteří se do ordinace z důvodu karantény nemohou dostavit nebo jim to
neumožňuje jejich zdravotní stav, zejména osoby starší, polymorbidní nebo
imunosuprimované
 jde o ordinaci s omezenou činností z důvodu karantény nebo
 jde o ordinaci, která není dostatečně vybavena respirátory pro bezpečný fyzický kontakt
zaměstnanců ambulance s pacienty
V případě odbornosti klinické psychologie lze za účelem výše uvedeným za stejných podmínek použít
a vykázat výkon 35520 – psychoterapie individuální.
U PL (001), PLDD (002) a ambulantních gynekologů (603) lze k výkonu cíleného vyšetření vykázat*
i výkon 01543 – epizoda kontaktu, u všech pacientů.
U ambulantních specialistů výkon 09543, resp. 09615 dle věku pojištěnce.

1

*Pozn.: Konzultace distanční formou se u PL a PLDD bude vykazovat výkonem s kódem 01543
u registrovaných pojištěnců, u kterých je výkon cíleného klinického vyšetření zahrnut v kapitační
platbě (nevykazuje se), u neregistrovaných pojištěnců výkonem s kódem 01023 plus výkonem s
kódem 01543.
ZP MV ČR bude respektovat, že součástí výkonu nebudou činností, které jsou dle SZV obligatorní
součástí výkonů dle SZV.

V Praze dne 26. 3. 2020
V Praze dne 2. 4. 2020
V Praze dne 7. 4. 2020
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