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Určeno poskytovatelům zdravotních služeb: 

Po dobu platnosti Mimořádného opatření č. 10/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského 

kraje se sídlem v Ostravě ze dne 29. 6. 2020 (dále jen „MO MSK“) 

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/06/mimoradne_opatreni_khs_msk_2020_10.pdf, 

kterým se nařizuje mimořádné opatření při epidemii související s onemocněním COVID-19 

způsobeným virem SARS CoV-2 pro území obcí Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Jablunkov, 

Bohumín, Havířov, Karviná, Orlová, Český Těšín, Třinec a všech obcí, pro které vykonávají 

rozšířenou působnost a dále pro ORP Ostrava VZP ČR umožňuje v případech, kdy se pojištěnec VZP 

ČR nemůže dostavit fyzicky do ordinace (např. z důvodu karantény) lékaře nebo lékař nemůže fyzicky 

poskytovat hrazené služby ve své ordinaci (např. z důvodu karantény) 

 

1) všeobecným praktickým lékařům, praktickým lékařům pro děti a dorost a ambulantním 

gynekologům 

- vykazovat výkon 01543 – (VZP) Epizoda péče/kontakt v souvislosti s klinickým 

vyšetřením v ordinaci lékaře primární péče i v rámci vzdálené konzultace lékaře 

s pacientem (např. telefonicky, e-mailem, telekonference, videokonference), přičemž 

o proběhlé konzultaci zdravotního stavu bude proveden záznam ve zdravotnické 

dokumentaci pacienta. 

 

2) praktickým zubním lékařům  

- vykazovat výkon 00944 - Signální výkon epizody péče/kontaktu u pacientů od 18 let věku 

v souvislosti s vyšetřením v ordinaci zubního lékaře i v rámci vzdálené konzultace lékaře 

s pacientem (např. telefonicky, e-mailem, telekonference, videokonference), přičemž 

o proběhlé konzultaci zdravotního stavu bude proveden záznam ve zdravotnické 

dokumentaci pacienta. 

 

3) poskytovatelům ambulantní specializované péče a ambulancím poskytovatelů akutní lůžkové 

péče  

- vykazovat výkon cíleného vyšetření na základě vzdálené konzultace lékaře s pacientem 

(tj. telefonicky, e-mailem, telekonference, videokonference), přičemž o proběhlé 

konzultaci bude proveden záznam ve zdravotnické dokumentaci pacienta 

- realizaci preskripce léčivých přípravků a zdravotnických prostředků i na základě vzdálené 

konzultace lékaře s pacientem (tj. telefonicky, e-mailem, telekonference, 

videokonference), přičemž o proběhlé konzultaci bude proveden záznam ve zdravotnické 

dokumentaci pacienta.  

- k cílenému vyšetření lze vykazovat i výkon 09543 – Signální výkon klinického vyšetření 

- k cílenému vyšetření se již nevykazuje výkon 09513 – Telefonická konzultace ošetřujícího 

lékaře pacientem 

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/06/mimoradne_opatreni_khs_msk_2020_10.pdf

