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Vážení kolegové,

v březnovém newsletteru číslo 3 bychom 
si Vám dovolili poskytnout přehled zdravot-
ních výkonů týkajících se našeho oboru a jejich 
bodových hodnot tak, jak je upravuje příslušná 
vyhláška. Současně bychom Vám rádi poděko-
vali za Vaši účast na workshopech, které jsou 
součástí sympozia Hlavolamy 2013 a Vaše 
inspirující otázky, kterými se budeme podrobněji 
zabývat v navazujících číslech našich pravidel-
ných newsletterů.  

SEZNAM ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ  
S BODOVÝMI HODNOTAMI

V rámci aktuálního seznamu zdravot-
ních výkonů s bodovými hodnotami stanove-
ného vyhláškou č. 467/2012 Sb., kterou se 
mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví 
č. 134/1998 Sb., pokračuje Ministerstvo zdra-
votnictví i pro rok 2013 v novelizaci zdravot-
ních výkonů jednotlivých odborností. V rámci 
vyhlášky bylo dokončeno uvedení názvosloví  
a některých dotčených výkonů do souladu  
s nově přijatým zákonem o zdravotních službách 
a dalšími zákony zdravotnické reformy. 

V případě odbornosti 103 došlo k úpravě 
bodové hodnoty všech klinických vyšetření 
následujícím způsobem:

13021  (komplexní vyšetření diabetologem) – 60 
minut, 473 bodů místo 476 bodů, body 
celkem 645,2

13022  (cílené vyšetření diabetologem) – 30 minut, 
241 bodů místo 244 bodů, body celkem 
327,1 

13023  (kontrolní vyšetření diabetologem) – 15 mi- 
nut, 120 bodů místo 122 bodů, body cel-
kem 163,05

výpočet: čas x režie + body ze SZV = body cel-
kem, př. 15 x 2,87 + 120 = 43,05 + 120 = 163,05 

Další výkony, které se týkají oboru 
diabetologie:

Kapitola 103 - diabetologie
13051  (cílená edukace diabetika) 
13055  (ošetření pacienta se syndromem diabe-

tické nohy lékařem (1 noha) 
13065  (měření transkutánního tlaku kyslíku (na 

jedné končetině)
13071  (larvální léčba ran)
13075  (kontinuální monitorování glykémie pomo- 

cí senzoru)

Kapitola 001 – všeobecné praktické lékařství
Výkon  číslo 01441 (stanovení glukózy glukome-

trem) - definice, která byla v kapitole 4,  
je nyní uvedena pod výkonem. Již nejsou 
uvedeny další povolené odbornosti.  
Praktická otázka vznesená v rámci sympo-

zia Hlavolamy 2013 směřovala k případu, 
kdy tento výkon nebyl revizním lékařem 
akceptován. V případě, že je však naplněn 
obsah tohoto výkonu stanovený vyhláš-
kou, neměl by být tento výkon zdravotní 
pojišťovnou rozporován. Obsah výkonu: 
Výkon se používá k ověření změn hladiny 
glykemie při podezření z dekompenzace 
diabetika, nebo v rámci dispenzární pro-
hlídky, dále ke stanovení postprandiální 
glykemie u osob, které nemají možnost 
selfmonitoringu a u osob neléčených pro 
diabetes, kdy charakter obtíží je suspektní 
z dekompenzace diabetů. Výkon nelze 
použít jako screeningové vyšetření, při 
preventivních prohlídkách a pokud je 
současně odebírána venozní krev za úče-
lem biochemického vyšetření. Uvedené 
skutečnosti, pro naplnění obsahu tohoto 
kódu, musí být zaznamenány do zdravot-
nické dokumentace pacienta.

01445  (stanovení glykovaného hemoglobinu 
HBA1C v ambulanci) 

Změny v kapitole 999  
(univerzální mezioborové výkony), 
například: zvýšena bodová hodnota u výkonu 

09215  (injekce i.m., s.c., i.d.) nově 16 bodů, bylo 
5. Čas zůstal 5 minut (body celkem 30,35)

Nový  výkon číslo 09555 (ošetření dítěte do 6 let)  
– vykazuje se s klinickým vyšetřením (10 
minut, 78 bodů, celková hodnota 106,7 
bodů)

Některé další výkony:
09511 (minimální kontakt lékaře s pacientem)
09513  (telefonická konzultace ošetřujícího lékaře 

pacientem)
09509  (ošetření handicapovaného pacienta) 

- zohledňuje zvýšenou náročnost ošet-
ření osob považovaných podle zákona 
č. 108/2006 Sb. (o sociálních službách) 
za osoby závislé na pomoci jiné fyzické 
osoby ve stupni II (středně těžká závis-
lost), stupni III (těžká závislost) a osob, 
kterým náleží průkaz ZTP a ZTP/P dle 
zákona č. 329/2011 Sb. (zákon o posky-
tování dávek osobám se zdravotním 
postižením). Důvody použití výkonu 
musí být ze zdravotnické dokumentace 
zřejmé. Vykazuje se maximálně 1 x denně 
a lze vykazovat jen při klinickém vyšetření. 
Výkon má hodnotu 100 bodů.

09519  (konzilium specialistou – návštěva specia-
listy u pacienta) - jen pokud je na žádost 
praktického lékaře. 

09532  (prohlídka osoby dispenzarizované) 
- vykazuje se společně s výkonem pří-
slušného klinického vyšetření (+ 13022)  
v případě provedení dispenzární prohlídky 
v souladu s vyhláškou o dispenzární péči, 
časové rozmezí dispenzárních prohlídek 
a označení specializace dispenzarizují-
cího lékaře. Výkon má hodnotu 10 bodů. 

Podle § 31 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb. 
(o veřejném zdravotním pojištění) do 
dispenzarizace zařazuje registrující 
praktický lékař, který zodpovídá za účel-
nost a koordinovanost dispenzární péče.  
Pro jednu diagnózu může být pojištěnec 
dispenzarizován pouze u jednoho oše- 
třujícího lékaře. Časové rozmezí dispen-
zárních prohlídek provádí poskytovatel 
zdravotních služeb v takovém časovém 
rozmezí, které vyžaduje zdravotní stav 
pacienta, nejméně 1 x ročně. Nemoci,  
u kterých může registrující praktický lékař 
pojištěnce do dispenzarizace zařadit, 
jsou uvedeny ve vyhlášce č. 39/2012 Sb. 
Každá dispenzární prohlídka je vždy 
cílené vyšetření (výkon číslo 13022  
v odbornosti 103), který trvá 30 minut.

Dovolujeme si uvést i některá důležitá 
obecná pravidla pro vykazování výkonů, která 
jsou podrobněji uvedena v kapitole 2 vyhlášky 
č. 134/1998 Sb.

1)  Výkon se hradí tehdy, byl-li naplněn celý obsah 
výkonu, tzn. včetně času. 

2)  Výkon může být vykázán pouze tehdy, pokud 
byl proveden úplně. Částečně provedený 
výkon nemůže být vykázán.

3)  Veškeré hrazené služby, které byly vykázány 
prostřednictvím výkonů včetně ošetřovacích 
dnů zdravotní pojišťovně, musí být řádně 
dokumentovány ve zdravotnické doku-
mentaci pojištěnce. Zápis do dokumentace 
je nedílnou součástí všech výkonů.

4)  Pokud může být podle seznamu výkonů účto-
ván výkon více než jednou, může být vyúčto-
ván pouze tolikrát, kolikrát byl naplněn celý čas 
jeho provedení uvedený v seznamu výkonů. 
Čas zahájení i čas ukončení těchto výkonů je 
nezbytnou součástí dokumentace pacienta. 
Pokud nelze čas zahájení a ukončení výkonu  
z dokumentace jednoznačně určit, uhradí 
zdravotní pojišťovna výkon v počtu jeden.

PRÁVNÍ PODPORA  
PRACOVNÍ SKUPINY OSDA

Právní podpora Pracovní skupiny OSDA 
je Vám plně k dispozici k bezplatné konzultaci  
v otázce aplikace zdravotnické legislativy,  
regulací uplatněných ze strany zdravotních 
pojišťoven nebo v dalších otázkách spojených  
s právním a ekonomickým provozem zdravotnic-
kých zařízení. Neváhejte se na nás obrátit na níže 
uvedené kontakty, rádi Vám odpovíme na Vaše 
dotazy telefonicky, prostřednictvím e-mailu 
nebo si s Vámi sjednáme osobní schůzku.

Děkujeme Vám za Vaše ohlasy a podněty  
k naší činnosti.

S úctou a pozdravem
Pracovní skupina OSDA

KONTAKT
pracovni.skupina@dacr.net, tel.: + 420 775 979 138, fax.: + 420 224 434 019
adresa: Diabetická asociace České republiky, o.s., V Úvalu 84 (FN Motol), 150 00 Praha 5


