Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
___________________________________________________________________________
Opatření č. 8/2020 z důvodu preventivně-bezpečnostních ochranných opatření v době
vyhlášeného nouzového stavu na území ČR
Datum vydání: 17. 3. 2020

Účinnost: dnem vydání

Informace klinickým logopedům
OZP umožní poskytovatelům odb. 903 – klinická logopedie po dobu preventivněbezpečnostních ochranných opatření v době vyhlášeného nouzového stavu na území ČR
provádět svým ošetřovaným klientům terapii distančně.
V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu na území ČR z důvodu ohrožení zdraví v
souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru umožní OZP svým smluvním partnerům v odb.
903 – klinická logopedie, provádět vyšetření a terapii svých ošetřovaných pacientů, které mají
v současné době ve své péči, distanční formou – tj. bez jejich fyzické přítomnosti pacienta
v ambulanci.
Jedná se o ty poskytovatele odb. 903 – klinická logopedie a jejich ošetřované pojištěnce OZP,
kteří jsou k tomuto způsobu vyšetření způsobilí a jsou zároveň technicky vybaveni – tj. lze se
vzájemně spojit prostřednictvím PC a aplikace pro vedení videorozhovoru (Skype).
V těchto případech lze poskytovat péči vykazovanou následně OZP k úhradě výkony:
72017 – Kontrolní vyšetření klinickým logopedem (v max. frekvenci 1/1 den/1 RČ)
72211 – Logopedická terapie poskytovaná logopedem v ambulantním zařízení nebo ve
stacionáři (v max. frekvenci 1/1 den/1 RČ a zároveň 2/1 týden/1 RČ)
O takto vedené distanční terapii musí být proveden explicitní záznam ve zdravotnické
dokumentaci pacienta, včetně zaznamenání přesného času spojení s pacientem.
Tento způsob vedení léčby bude akceptován s okamžitou platností do doby ukončení
nouzového stavu.
Doplnění ze dne 22. 4. 2020:
Výkon uvolněný OZP pro distanční ošetření pacientů 72017 – Kontrolní vyšetření klinickým
logopedem (v max. frekvenci 1/1 den/1 RČ) je po dobu nouzového stavu vyhlášeného na území
ČR akceptován v OF 1/14 dní/1 RČ. Takto provedené a vykázané vyšetření v době nouzového
stavu zároveň nebude zahrnuto do celkového čtvrtletního frekvenčního omezení stanoveného
platnou vyhláškou.

