Informace k nově zavedenému výkonu telemedicíny od 1. 7. 2020
S platností od 1. 7. 2020 lze na základě žádosti smluvního PZS odb. 001, 002 + ambulantní
specializované péče (včetně klinického psychologa nebo klinického logopeda, nově i od r. 2021
adiktologa) nasmlouvat nově zavedený výkon do interního číselníku výkonů: 09557 –
Telemedicína – videokonzultace vzdáleným přístupem.
Videokonzultaci vzdáleným přístupem může iniciovat lékař i pojištěnec, event. jeho zákonný
zástupce, a to především v případě potřeby konzultace při změně zdravotního stavu nebo
kontroly či léčebné rady v situacích, kdy není nutná nebo možná osobní návštěva v ordinaci.
Výkon není určen pro provedení preventivní prohlídky a nenahrazuje ani telefonickou
konzultaci, objednání na vyšetření, oznámení výsledku vyšetření apod.
Nezbytnou podmínkou využití této formy péče samozřejmě je příslušné technologické
vybavení pacienta PC s příslušenstvím pro vedení audiovideokonzultace.
Podmínkou úhrady takto provedeného ošetření bude podrobný zápis ve zdravotnické
dokumentaci pacienta s uvedením důvodu upřednostnění videokonzultace vzdáleným
přístupem místo osobní návštěvy, její obsah a výsledek, včetně přesného času spojení.

TELEMEDICÍNA – VIDEOKONZULTACE VZDÁLENÝM PŘÍSTUPEM
(aktualizace pravidel – r. 2021)
Číslo výkonu:
Autorská odbornost:
Kategorie:
Omezení místem:
Omezení frekvencí:
Obvyklá doba trvání celého výkonu:

09557
999
P – hrazen plně
A (pouze ambulantně)
1/den, 2/měsíc
15 min

Popis výkonu:
• Jedná se o výkon videokonzultace pacienta s ošetřujícím lékařem, klinickým
psychologem nebo klinickým logopedem vzdáleným přístupem.
• Videokonzultaci může iniciovat jak pacient, tak lékař, klinický psycholog nebo klinický
logoped nebo adiktolog.
• Výkon lze využít v rámci dispenzární péče o pacienta nebo v případě změny
zdravotního stavu pacienta nebo potřeby jeho sledování, kontroly či léčebné rady, pokud
není nutná nebo možná osobní návštěva ze závažných důvodů.
• Výkon nelze užít v případě preventivní prohlídky.
• Výkon nenahrazuje telefonickou konzultaci a jeho předmětem není objednání na
vyšetření, oznámení výsledku vyšetření apod.
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Podmínky:
• Podmínkou úhrady výkonu je fyzická přítomnost lékaře, klinického psychologa,
klinického logopeda nebo adiktologa ve zdravotnickém zařízení při jeho provádění, ve
zdravotnické dokumentaci založené nebo zaznamenané čestné prohlášení pacienta/jeho
zákonného zástupce o vlastnictví technického vybavení pro vedení konzultace
vzdáleným způsobem, včetně podepsaného informovaného souhlasu s možností
distančního kontaktu pacienta s lékařem, klinickým psychologem, klinickým
logopedem nebo adiktologem a dále vzájemné odsouhlasení podmínek pro technické
zabezpečení provádění výkonu a ochrany osobních údajů spolu s pacientem.
Pravidla pro vykazování výkonu:
U všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost:
• Výkon se neřadí mezi kapitační výkony, ale lze jej provádět jen u registrovaných
pacientů.
• Výkon nelze v případě zástupů provádět a vykazovat jako první vyšetření/kontakt
v rámci nepravidelné péče.
• S výkonem nelze vykazovat signální výkon pro klinický kontakt 01543.
U ambulantních specialistů, klinických psychologů a klinických logopedů:
• Výkon se vykazuje místo výkonu klinického vyšetření příslušné odbornosti, který by
byl vykázán v případě prezenčního způsobu klinického vyšetření, a to pouze u pacientů,
kteří jsou již v dispenzární péči daného poskytovatele nebo u kterých již proběhlo první
prezenční klinické vyšetření.
• S výkonem nelze vykazovat signální výkon pro klinický kontakt 09543 a u registrujících
gynekologů 01543.
V zápisu ve zdravotnické dokumentaci pacienta je vždy nutné uvést důvod upřednostnění
videokonzultace vzdáleným přístupem místo osobní návštěvy, její obsah a výsledek, uložit její
obrazovou dokumentaci, event. slovní přepis hovoru, a uvést přesný čas spojení – tj.
zaznamenat do zdravotnické dokumentace pacienta čas začátku a konce videokonzultace.
Pozn.: Forma naplnění požadavku na uložení obrazové dokumentace je ponechána na úvaze
poskytovatele, když minimální předpoklad naplnění tohoto požadavku představuje archivace
snímku obrazovky probíhající videokonzultace, jednoznačně zachycující datum a přesný čas
pořízení snímku a identifikaci uživatelských účtů obou stran.
OZP netrvá na nutnosti uložení obrazové dokumentace do zdravotnické dokumentace, za
postačující považuje do zdravotnické dokumentace uvést platformu, na které se komunikace
realizovala (např. Skype, ZOOM apod.).
Definice výkonu:
Čím výkon začíná:
Ověřením totožnosti pacienta, zaznamenáním časového údaje o začátku videokonzultace,
sdělením důvodu kontaktu a zdůvodněním upřednostnění videokonzultace vzdáleným
přístupem před osobní návštěvou.
Obsah a rozsah výkonu:
Zjištění subjektivního stavu pacienta a cílené anamnézy. Vyhodnocení všech relevantních
informací. Vysvětlení léčebných a diagnostických opatření a navržených postupů. Formulace
diagnosticko-terapeutického závěru. Poskytnutí odborné rady. Vystavení potřebných receptů,
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poukazů, žádanek, formulářů na pracovní neschopnost či ošetřování člena rodiny, vypsání
povinných hlášení. Určení data příští návštěvy, popř. další eventuální videokonzultace
vzdáleným přístupem. Pořízení obrazové dokumentace proběhlé videokonzultace.
Čím výkon končí:
Zápisem do zdravotnické dokumentace pacienta s uvedením důvodu upřednostnění
videokonzultace vzdáleným přístupem před osobní návštěvou, zaznamenáním obsahu a
výsledku videokonzultace, záznamem přesného času začátku a ukončení videokonzultace a
uložením obrazové dokumentace, event. slovního přepisu proběhlé videokonzultace, do
zdravotnické dokumentace.
Nositel výkonu:
• L3 (lékař se specializovanou způsobilostí) – čas nositele = 15 min
• K2 (klinický psycholog, klinický logoped) – čas nositele = 15 min
• S4 (adiktolog) – čas nositele = 15 min
Přímo spotřebovaný materiál – PMAT: 0
Přímo spotřebované léčivé přípravy – PLP: 0
Přístroje:
• Elektronické zařízení pro komunikaci na dálku
ZUM: ne
ZULP: ne

Body:
• přímé 128
• režijní 48
• celkem 176
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