
Vykazování výkonů zdravotním 

pojišťovnám  v odbornosti 207 

od 1.1.2013 
MUDr. Tomáš Rohovský     
MUDr. Tomáš Kočí 

  



Obecná pravidla  pro vykazování  

výkonů 
Seznam zdravotních výkonů s bodovými 

hodnotami  

Výkon je pro 1 pojištěnce v jeden den jednomu 
zdravotnímu zařízení  hrazen jen 1x - pokud není 
uvedeno jinak, nebo nedojde ke změně stavu  

Musí být naplněn  celý obsah výkonu, vše musí být 
zadokumentováno včetně  času začátku a konce 
(kožní testy) 
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Obecná pravidla  pro vykazování  

výkonů 
 

• ZUM, ZULP mohou být k výkonům vykazovány 
pouze tehdy, když je u výkonu uvedena 
poznámka  „ZUM ano“,  či „ZULP ano“ 

 

• Pokud  není spotřebován materiál celý, může a 
má být vykázána poměrná část balení 
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Klinická vyšetření  

• Při jedné návštěvě jen 1 klinické vyšetření  - buď 
27021, nebo 27022, nebo 27023 

• Od 1.1.2013  je zrušena limitace Q, tedy je možno 
s klinickým vyšetřením vykazovat odběry krve a 
jiného biologického materiálu, FW, EKG… 

• Nelze kombinovat s  administrativním výkony (s 
výjimkou rozhodnutí o  PN a  potřebě 
ošetřování) 
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Komplexní vyšetření  27021 

• Při převzetí do pravidelné dlouhodobé péče 
(někde je vyžadováno písemné  doporučení 
převzetí do péče – doklad 06)  

• Nelze vykázat při hospitalizaci pacienta (tam 
nutno vykázat pouze cílené nebo kontrolní 
vyšetření) 

• Po přerušení péče na více než 2 roky  

• Někdy bývá odmítáno  z důvodu vykázání v 
jiném ZZ 
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Komplexní vyšetření  27021 - náplň 

• Výška, váha, TK, pulz 

• Anaméza (RA, OA, GA, SA, PA, FA, FF, AA) 

• Subj.,obj. (p.r. ?) 

• Onkologická prevence 

• Dg., Závěr, Doporučení (další vyšetření, 
medikace, konkrétní termín kontroly)  

• podání informací, edukace, vystavení Rp 
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Cílené vyšetření  27022 

• Zaměřené na subjektivní obtíže  

• Při změně  průběhu nemoci 

• Dispenzární  vyšetření  

• Vyšetření v souvislosti s vystavení návrhu na 
lázně  

• Předoperační vyšetření  

• Obvykle  po 3 měsících  (ale toto omezení není v 
„Sazebníku“) 

• Konziliární vyšetření (pouze  u lékaře s atestací)                              
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Cílené vyšetření  27022 - náplň 

• Výška, váha, TK, pulz 

• Subj.,Obj.  

• Vyšetření 

• Dg. 

• Závěr 

• Doporučení 
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Kontrolní vyšetření  27023 

• Identické jako  27022 

• Není naplněna podmínka změny stavu (případně 
časový odstup 3 měsíců od posledního 
komplexního či cíleného vyšetření) 

• Výška, váha, TK, P, Subj.,Obj., Vyšetření, Dg., 
Závěr, Doporučení 

• Za splnění podmínek vykazujeme při podávání 
SIT parenterálně 
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Minimální kontakt  09511 

 

• Vždy když pacienta klinicky nevyšetříme 

• Omezení 1 x za den  

• Například při psaní  Rp 

• Musí být záznam v dokumentaci ! 

 

10 



Telefonická konzultace 09513 

• Pouze telefonický kontakt s pacientem či 
příbuzným (je jedno, jestli volá lékař či pacient) 

• Nelze vykázat, pokud  konzultuji s dalším 
lékařem, laboratoří   či lékárnou…  

• Max 2x za den 

• Záznam v dokumentaci  
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Specifická imunoterapie alergenem 

27205 
 

• Zavedení  SIT (p.o. i parenterální) 

• 2x ročně   - ale POUZE při  zavedení NOVÉ SIT, 
nebo zásadní změně v postupu, ne paušálně 
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FeNo 27101 

 

• Indikace - podezření na astma, monitorace 
astmatu a jeho léčby 

• 1x za den 

• 5x za rok  
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Kožní testy  

• Testy stejným alergenem maximálně 1x za rok  

• Intradermální alergenem 27210  - max. 20/den 

• Intradermální jiný 27220  - max. 10/ den 
 (imunoskin, positivní a negativní kontrola) 

• Prick test alergenem 27240 max. 20/den 

• ZULP  množství 0,03 (části balení, nikoliv ml) 
na 1 prick test , 0,06 na jeden i.d. test 
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Orální provokační potravinový test 

27260 
 

• Pouze specializovaná pracoviště 

• 1 za den  

• 3x za kvartál  

• Možnost vykázat ZULP 
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Spirometrie 25213 

• Minimálně´zahrnuje : FVC, FEV1, MEF 25-75, 
FEV% 

• 1x/den, 3x/týden při BDT, 6x/týden při BKT 

 

• (lze vykázat i častěji – při změně stavu) 
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Bronchodilatační test 

• (= podání inhalačního bronchodilatans dle 
doporučeného postupu pneumologické 
společnosti) 

• Vykazování : 2x spirometrie 25213 a 1x podání 
bronchodilatans 25135 

 

 pozn. aplikace bronchodilatancia 25135 : max. 
2x/den 
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Bronchoprovokační test 

 (= podání bronchoprovokačního podnětu inhalačně např. 
metacholin, nebo standardizovaná zátěž např. 6-8 minut 
volný běh + většinou na závěr bronchodilatace) 

• Vykazování  
= počet provedených měření spirometrie 25213 

(maximálně 6x/den)  
+počet podání bronchoprovokačního podnětu 25133 (max. 

5x/den)  
+ oxymetrie 09215 (max. 2x/den)   
+ pokud byla na závěr podána bronchodilatace 25135 

(max.2x / den) 
 

  
 

18 



Pulsní oxymetrie 09125 

 

• 3/d 

• Za účelem ověření nebo posouzení stupně 
respirační insuficience  
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25245  - monitorování 

dynamických ventilačních 

parametrů  

 

• využíván k diagnostice bronchiálního astmatu 
při netypickém klinickém obraze a k monitorování 

obtížně kontrolovatelných astmatiků.  

•  provádí se pomocí přenosných spirometrů 
(domácí měření PEF) 
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Šestiminutový test chůzí (6-MWT)  

SHUTTLE WALK test (SWT)  

kód 25243 

 

 

 

 

• 1/t, 6/rok 

• Provedení dle metodiky 
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Inhalační aerosolová léčba 25235 

 

• Inhalační aerosolová léčba prováděná různými 
typy inhalátorů, při níž se používají léky 
protizánětlivé, mukolytické a bronchodilatační 

• Max 4/ den  

• Pouze ambulantně  

• +ZULP 

22 



Aplikace SIT s.c 

 

• 1x 09215 – aplikace injekce + 1x 27023  
kontrolní vyšetření  (musí splňovat 
podmínky vykázání = subj, obj.,výkon, dg. 
závěr) 
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Aplikace s.c., i.v., infuze 

• 09215 Injekce  i.m.,  sc.,  i.d.  

• 09217 Injekce i.v. u dítěte do 10 let  

• 09219 Injekce i.v. u dospělého nebo dítěte nad 
10 let  

• 09220 Kanylce periferní žíly včetně infůze  

• 09221 Infuze i.v. u dítěte do 10 let  

• 09223 Infuze u dospělého nebo u dítěte nad 10 
let       
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Odběry, výtěry 

 

• 09115, 09117, 09119  

• Od 1.1.2013 možno i v kombinaci s klinickým 
vyšetřením  

• Sedimentace 09133 – má smysl vykazovat od 
1.1.2013 – 25 bodů 
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Prohlídka osoby dispenzarizované 

09523 
 

• U plánovaného cíleného vyšetření (aktivní 
přístup lékaře) 

• Interval á 3 měsíce až á 1 rok  

• 10 bodů 

• ZP i v součastné době nasmlouvávají  
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Edukační pohovor lékaře  s nemocným 

či rodinou  09523 
 

• 1/d, podpis pacienta  

• U informovaných souhlasů  
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Rozhovor lékaře s rodinou 09525 

 

• 1/rok 

• Záznam v dokumentaci, podpis pacienta  
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Ošetření hendikepovaného pacienta 

09509 
 

 

• Postižení III. st.,  dle vyhlášky  

• 1/d 

• U vozíčkářů  
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Vyšetření dítěte  do 6 let věku 095555 

 

 

• Nový kod 

• Pojišťovny nasmlouvávají  
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