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KRYCÍ LIST 
„PŘIDÁNÍ/ZMĚNA/ODEBRÁNÍ OBSAHU ČÍSELNÍKU VYKONY“ 

        Poř. číslo: N /                 /2022 

 

Typ KL: nový 

 

Kód + název VZP-výkonu   

  

01305 - (VZP) DISTANČNÍ KONZULTACE ZDRAVOTNÍHO STAVU 

REGISTROVANÉHO PACIENTA VPL NEBO PLDD 
 

Ve sloupci Vysvětlivky bude uveden text: „Výkon lze vykázat pouze u pojištěnce, který je registrován 

na některém z pracovišť poskytovatele a zároveň na něj tento poskytovatel v předchozích 24 měsících 

vykázal výkon 01021, 01022, 02021, 02022, 02031, 02032 nebo některý z dispenzárních výkonů. Je 

proveden záznam ve zdravotní dokumentaci.“ 

 

 

Platnost výkonu/ů od: 1. 4. 2022 

Platnost výkonu/ů do: neomezeno 

Ohodnocení: 137 bodů, vč. režie 

Typ číselníku: externí 

Odbornost: 001 a sdílení pro 002 

ZUM: NE 

ZULP: NE 

Omezení místem: A 

Omezení frekvence: 1/1 den; 6/rok 

Čas výkonu: 10 min (čas výkonu nebude uveden v číselníku) 

DRG marker: NE 

Procházení bez nasmlouvání: NE – výkon bude nasmlouván s časově omezenou platností do 

31. 12. 2022, přičemž bude proveden hromadný import poskytovatelům odbornosti 001/002 

 

Zdůvodnění: 

Výkon je vytvořen pro případ epizody klinické péče o registrovaného pacienta, která je prováděna 

z ordinace praktického lékaře distančním způsobem – pacient není fyzicky přítomen v ordinaci.  

 

Výkon je zaváděn z důvodu zvýšení a zefektivnění dostupnosti registrujících poskytovatelů v oboru 

všeobecného praktického lékařství a praktického lékařství pro děti a dorost pro indikované 

registrované pacienty, jejichž zdravotní stav poskytovatel zná, dlouhodobě o ně pečuje a tímto si 

rozšíří portfolio služeb poskytovaných v ordinaci, tedy jedná se o jednu z možných epizod 

péče/kontaktu v rámci léčebného režimu o daného pacienta. Očekávaným cílem je zlepšení dodržení 

léčebného plánu ze strany pacienta. 

 

Výkon se vykazuje u pojištěnců, kteří jsou registrováni na některém z pracovišť poskytovatele 

a zároveň na ně byl vykázán v posledních 24 měsících některý z výkonů pravidelné a dispenzární 

péče: 01021, 01022, 02021, 02022, 02031, 02032, 01201, 01204, 09532, 02039. Výkon se vykazuje 

v situaci změny zdravotního stavu pacienta nebo v případě potřeby monitorace jeho aktuálního 

zdravotního stavu.  

 

Výkon nelze vykázat v případě pouhé preskripce léčivých přípravků nebo zdravotnických prostředků 

(chronické medikace) po telefonu, sdělení a konzultace laboratorních výsledků, objednání k vyšetření, 
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změna termínu vyšetření a v jiných situacích, kdy nejsou naplněny níže uvedené činnosti. Výkon 

neslouží ke konzultaci druhého názoru. Výkon lze vykázat, pokud je distanční péče prováděna nad 

rámec výkonu 09513 – Telefonická konzultace ošetřujícího lékaře pacientem.  

K výkonu nelze vykázat žádný jiný zdravotní výkon. O vhodnosti provedení distanční konzultace 

rozhoduje registrující lékař.  

 

Obsah činností zahrnutých ve výkonu:  

- odběr anamnézy cíleně zaměřená na subjektivní potíže pacienta vztahujícím se k danému 

vyšetření, 

- distanční zhodnocení subjektivních obtíží, 

- zhodnocení dosavadního léčebného plánu a dosavadních laboratorních a dalších vyšetření, 

- vyšetření zdravotního stavu provedeného distančně (videokonferencí, telefonicky, mailovou 

komunikací, či s využitím nějaké sociální platformy), 

- stanovení diagnostické rozvahy, stanovení pracovní diagnózy a stanovení plánu dalšího 

postupu (včetně rozhodnutí o termínu a způsobu další kontroly), či adekvátní terapie, 

- edukace pacienta a další administrativní činnost spojená s výkonem (včetně preskripce, 

žádanek, povinných hlášení), 

- zápis do zdravotnické dokumentace (včetně formy a délky distančního kontaktu). 

 

 


