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Vážená paní
MUDr. Zdeňka Salcman Kučerová, MBA

V Praze dne 15.10.2020
Výzva zaměstnaneckým zdravotním pojišťovnám k zavedení výkonů 09614 a 09616

Vážená paní ředitelko,
obdržel jsem od Vás informaci k vykazování distanční péče zaměstnaneckým zdravotním
pojišťovnám, kterou jste ČLK zaslala z pověření zdravotních pojišťoven sdružených ve Svazu
zdravotních pojišťoven ČR. Z informace, za kterou děkuji, jsem zjistil, že zaměstnanecké zdravotní
pojišťovny umožňují ambulantním specialistům vykazovat distanční péči pouze výkonem
videokonzultace (09557) nebo výkonem 09513 (telefonická konzultace ošetřujícího lékaře
s pacientem).
Tyto výkony jsou k vykazování aktuálně poskytované distanční péče zcela nedostatečné.
Videokonzultace jsou mezi kolegy naprosto raritní záležitostí a výkon 09513 nezohledňuje obsah
aktuálně poskytovaných telefonických konzultací (ohodnocen 76 body).
Všeobecná zdravotní pojišťovna zavedla pro ambulantní specialisty nové výkony:
09614 – (VZP) – Distanční konzultace zdravotního stavu ambulantním specialistou
09616 – (VZP) – Distanční konzultace zdravotního stavu ambulantním specialistou u pacienta
se závažným chronickým onemocněním
Vzhledem k tomu, že je nutné zachovat stejný přístup ke hrazeným zdravotním službám u všech
pacientů bez ohledu na to, u které zdravotní pojišťovny jsou registrováni, je potřebné sjednotit postup
všech zdravotních pojišťoven. Zaměstnanecké zdravotní pojišťovny musí ambulantním specialistům
hradit distanční kontakt s pacienty v reálně poskytovaném rozsahu a formě.

Česká lékařská komora se sídlem v Olomouci

IČ 43965024 DIČ CZ43965024

bankovní spojení 46938-811/0100

Žádám proto, aby zaměstnanecké zdravotní pojišťovny smluvním poskytovatelům umožnily
vykazování výkonů VZP ČR č. 09614 a 09616.
Děkuji Vám za spolupráci a vyřešení výše uvedeného v rámci Svazu zdravotních pojišťoven v co
nejkratší lhůtě.

S pozdravem
MUDr. Milan Kubek
prezident ČLK

na vědomí:
Ing. Radovan Kouřil, ředitel OZP
MUDr. David Kostka, MBA, ředitel ZP MV ČR
Ing Josef Diessl, ředitel VoZP
Ing. Antonín Klimša, MBA, ředitel RBP
Ing. Darina Ulmanová, MBA, ředitelka ZP Škoda
JUDr. Petr Vaněk, Ph.D., ředitel ČRZP
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