Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
___________________________________________________________________________
Opatření č. 11/2020 z důvodu preventivně-bezpečnostních ochranných opatření v době
vyhlášeného nouzového stavu na území ČR
Datum vydání: 18. 3. 2020

Účinnost: dnem vydání

Informace poskytovatelům stomatologické péče
V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu na území ČR z důvodu ohrožení zdraví v
souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru umožní OZP svým smluvním partnerům –
poskytovatelům stomatologické péče vykazovat výkon:
00944 – Signální výkon epizody péče/kontaktu u pacientů od 18 let věku v souvislosti s
vyšetřením v ordinaci zubního lékaře
•
•

i v případě realizace telefonické, či elektronické konzultace lékaře s pacientem (tj.
telefonicky, e-mailem, telekonference, videokonference, apod.),
zároveň bude akceptováno i vykázání výkonu 00944 i u pacientů do 18 let věku v
rámci telefonické konzultace lékaře s pacientem nebo rodinným příslušníkem.

O proběhlé konzultaci bude proveden explicitní záznam ve zdravotnické dokumentaci
pacienta, včetně záznamu doby spojení.

Lze vykázat – bez omezení, při ošetření v
několika návštěvách (endodontické ošetření,
zhotovení protetických náhrad a jiné) pouze
jednou. Kód nelze vykázat při návštěvě,
která vyplývá z plánu ošetření.
00944 - Signální výkon epizody
péče/kontaktu u pacientů od 18 let věku v
souvislosti s vyšetřením v ordinaci
zubního lékaře

Úhrada ve výši 55 Kč

Pro potřeby řešení organizace péče v
souvislosti s onemocněním COVID-19 se
tento výkon vykazuje i v rámci elektronické
konzultace (tj. telefonicky, e-mailem,
telekonferencí, videokonferencí aj.) lékaře
s pacientem.
Výkon se umožňuje vykazovat i u pacientů
do 18 let věku v rámci telefonické
konzultace lékaře s pacientem nebo
rodinným příslušníkem.

Lze vykázat v kombinaci s některými z kódů
00900, 00902, 00903, 00908, 00909, 00931,
00932, 00940, 00941, 00947, 00968, 00981,
00983, 00984 a v případě vyšetření
zaměřeného na konkrétní obtíže
registrovaného pojištěnce a v případě
dohodnutých dlouhodobých zástupů.
Odbornosti 014; 015 podle seznamu
výkonů.

Doplnění ze dne 7. 4. 2020:
OZP nabízí svým smluvním partnerům v odb. 014 a 015 (klinická stomatologie a ortodoncie)
kompenzaci výpadku příjmů v dotčeném období z důvodu poklesu produkce za ošetřené, resp.
neošetřené pojištěnce OZP – a to formou individuálních zálohových plateb s přihlédnutím k
jeho fakturaci za srovnatelné období předchozího roku.
Poskytovatel, který projeví o zohlednění zájem, zašle písemnou odůvodněnou žádost buď
poštou na ředitelství OZP, nebo elektronicky na kontaktní e-mail: petr.porebski@ozp.cz.

