
Možnosti distanční terapie pro ambulantní péči   
(platnost po dobu Mimořádných opatření MZ ČR – do 

odvolání)  
  
Segment/odbornost  Odbornost   

Možnosti distančního vyšetření/konzultace  

VPL, PLDD   
  

001, 002  01300 – Distanční konzultace zdravotního stavu 
praktickým lékařem  
  
09557 – Telemedicína - videokonzultace vzdáleným  
přístupem  
  
09513 – Telefonická konzultace ošetřujícího lékaře 
pacientem  
  

Stomatologie  
  

014, 015  00944 – Signální výkon epizody péče/kontaktu u 
pacientů od 18 let věku v souvislosti s vyšetřením v 
ordinaci zubního lékaře  
  

Gynekologie  
  

603, 604  09614 – Distanční konzultace zdravotního stavu 
ambulantním specialistou   
  
09616 – Distanční konzultace zdravotního stavu 
ambulantním specialistou u pacienta se závažným 
chronickým onemocněním  
  
09557 – Telemedicína - videokonzultace vzdáleným  
přístupem  
  
09513 – Telefonická konzultace ošetřujícího lékaře 
pacientem  
  

Ambulantní 
specialisté   
  

jen lékařské 
odb.  
včetně 305,  
306   
 

09614 – Distanční konzultace zdravotního stavu 
ambulantním specialistou   
  
09616 – Distanční konzultace zdravotního stavu 
ambulantním specialistou u pacienta se závažným 
chronickým onemocněním  
  
09557 – Telemedicína - videokonzultace vzdáleným  
přístupem  
  
09513 – Telefonická konzultace ošetřujícího lékaře 
pacientem  
  



Psychiatrie  
  
  

305, 306, 350  35831 – Distanční konzultace zdravotního stavu 
psychiatrem nebo psychologem                   
  
35050 – Telefonická konzultace psychiatra nebo 
klinického psychologa v péči o jeho pacienta  

  
  
    

09557 – Telemedicína - videokonzultace vzdáleným  
přístupem  
  
09513 – Telefonická konzultace ošetřujícího lékaře 
pacientem  
09614 – Distanční konzultace zdravotního stavu  
ambulantním specialistou    
 

Sestra pro péči 
v psychiatrii  
  

914 a 350  35832 – Distanční zhodnocení zdravotního stavu 
sestrou pro péči v psychiatrii  
  

Adiktolog  
  

919  38030 – Distanční konzultace zdravotního stavu 
adiktologem  
  
38023 – Minimální kontakt adiktologa s pacientem  
  

Klinický psycholog  
  

901  35831 – Distanční konzultace zdravotního stavu 
psychiatrem nebo psychologem                   
  
35050 – Telefonická konzultace psychiatra nebo 
klinického psychologa v péči o jeho pacienta  
  
09557 – Telemedicína - videokonzultace vzdáleným  
přístupem  
  
09513 – Telefonická konzultace ošetřujícího lékaře 
pacientem  
  

Fyzioterapeut  
  

902  09557 – Telemedicína - videokonzultace vzdáleným  
přístupem  
  
09513 – Telefonická konzultace ošetřujícího lékaře 
pacientem  
  



Klinický logoped  
  

  

903  

  

 09557 – Telemedicína - videokonzultace vzdáleným  
přístupem  
  
09513 – Telefonická konzultace ošetřujícího lékaře 
pacientem  
  

  
 

  


