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Určeno poskytovatelům zdravotních služeb:
Poskytovatelé primární péče
Poskytovatelé primární péče, především všeobecní praktičtí lékaři a praktičtí lékaři pro děti a
dorost, mají standardně v rámci kapitační platby hrazen výkon 09513 – Telefonická
konzultace ošetřujícího lékaře pacientem.
Vzhledem k aktuální situaci a zajištění ohodnocení náročnější práce lékaře v souvislosti s
onemocněním COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 upravuje VZP ČR s účinností od
1. března 2020 znění výkonu 01543 – (VZP) Epizoda péče/kontakt u pacientů od 18 let věku
v souvislosti s klinickým vyšetřením v ordinaci lékaře primární péče tak, aby mohl být tento
výkon vykazován i v rámci telefonické konzultace lékaře s pacientem.
Změněný výkon je uveden v příloze tohoto organizačního opatření (změny jsou vyznačeny
žlutě).
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KRYCÍ LIST
„ZAŘAZENÍ NOVÝCH VÝKONU DO ČÍSELNÍKU VYKONY“
Poř. číslo: N /

/2019

Kód + název VZP-výkonu
01543 – (VZP) Epizoda péče/kontakt u pacientů od 18 let věku v souvislosti
s klinickým vyšetřením v ordinaci lékaře primární péče
Datum požadovaného zařazení:

1. 1. 2020

Zdůvodnění zařazení:
V souvislosti s výsledkem dohodovacího řízení pro rok 2020 a dále s úhradovou vyhláškou
pro rok 2020 nahrazuje VZP-výkon 01543 u všeobecných praktických lékařů (VPL),
praktických lékařů pro děti a dorost (PLDD) a ambulantních gynekologů výkon SZV 09543SIGNÁLNÍ VÝKON KLINICKÉHO VYŠETŘENÍ.
Výkon se vykazuje společně s výkonem klinického vyšetření provedeného pojištěnci staršímu
18 let při návštěvě u všeobecného praktického lékaře, praktického lékaře pro děti a dorost
a u ambulantního gynekologa a při návštěvní službě poskytnuté všeobecným praktickým
lékařem a praktickým lékařem pro děti a dorost.
Za klinické vyšetření se považuje vyšetření, které naplňuje obsah komplexního, cíleného,
kontrolního nebo konziliárního vyšetření. V případě ambulantních gynekologů se tento výkon
vykazuje i k preventivní prohlídce a v rámci vyšetření v prenatální poradně.
Pro potřeby řešení organizace péče v souvislosti s onemocněním COVID-19 se tento výkon
vykazuje i v rámci telefonické konzultace lékaře s pacientem.
Bodová hodnota: 55 bodů
Odbornost:
-

001 - všeobecné praktické lékařství
002 - praktické lékařství pro děti a dorost
603 – gynekologie a porodnictví
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