Financování zubních ordinací z veřejného zdravotního pojištění
v době epidemie COVID-19
(aktualizace ke dni 1.8.2020)

V souvislosti s vyhlášením mimořádného stavu a omezením provozu zubních ordinací,
především z důvodu nemožnosti provádět některé výkony, poklesu pacientů apod., přistoupily
zdravotní pojišťovny k různým formám podpory zubních ordinací směřující především
k zajištění cash flow a kompenzaci ztrát.

1. Standardní vykazování péče
Stále platí standardní způsob vykazování provedené stomatologické péče, tedy výkonů
podle úhradové vyhlášky pro rok 2020 a běžné vykazování stomatologických výrobků
(protetiky a ortodontických výrobků). Dávky se odesílají jako obvykle měsíčně
zdravotním pojišťovnám. Změny úhrady výkonů viz bod 5.

2. Vykazování kódu 00944
Vykazování kódu 00944 (Signální výkon epizody péče/kontaktu u pacientů od 18 let
věku v souvislosti s vyšetřením v ordinaci zubního lékaře) v případě elektronické
komunikace s pacientem (tj. telefonicky, e-mailem, telekonferencí, videokonferencí
apod.) je od 1.7.2020 zrušeno již u všech zdravotních pojišťoven. Kód je možné nadále
vykazovat pouze v souladu s úhradovou vyhláškou pro rok 2020, tedy u pacientů, kteří
navštívili ordinaci a dosáhli 18 let.

3. Stabilizační zálohové platby
Zálohové platby ZP pro stabilizaci poskytovatelů zdravotních služeb postupně končí.
VZP (111) poskytuje zálohu 50 tis. Kč na 1 IČP vykázáním kódu 00939 na jednoho
z jejích pojištěnců v daném měsíci do 31.8.2020. Registrující poskytovatel musí mít
však uzavřen Dodatek k programu VZP PLUS. Ortodontisté (015) a praxe specializované
pouze na CH, PA a PE (= držitele osvědčení) mohou čerpat zálohy i bez tohoto dodatku.
Ostatní ZP: zájemci o zálohy musí pojišťovnu kontaktovat a případnou zálohu domluvit
individuálně. RBP (213) stabilizační zálohy neposkytuje.
Stále platí, že jde o zálohy, které budou finančně vypořádány v rámci vyúčtování roku
2020.
ZPŠ (209)

V souvislosti s účetní uzávěrkou poskytovatele za letošní rok nabízí ZPŠ vrácení
poskytnuté zálohy (jednorázově či formou splátkového kalendáře) ještě v průběhu
roku 2020.
Případné žádosti o vrácení zálohy zasílejte elektronickou cestou na adresu:
zpskoda@zpskoda.cz. Do předmětu je nutno uvést text: Vaše příslušné IČZ – vrácení
zálohy COVID-19. V textu žádosti uveďte Váš preferovaný postup vrácení zálohy z výše
uvedených možností, případně procentuální výši části z předběžné zálohové platby,
kterou budete požadovat k odečítání z průběžné platby. Tyto žádosti je možno zaslat
nejpozději do 31. 10. 2020.

4. Platba za ošetření pacienta s onemocněním COVID-19
Bonifikace stomatologického ošetření nemocných s COVID-19 nebyla zatím
zdravotními pojišťovnami zrušena. Bonifikaci proplácejí všechny ZP kromě RBP (213).
Při ošetření pacienta nemocného s COVID-19 se k alespoň jednomu vykázanému kódu
ošetření přiřadí Dg. U07.1. Automaticky bude (nejspíše kvartálně) poslána bonifikační
platba ve výši 3 000 Kč za ošetření (1x denně na 1 pacienta). Na tuto bonifikaci má při
ošetření nemocného nárok smluvní poskytovatel, u VZP (111) musí být poskytovatel
přihlášený do programu VZP PLUS nebo musí jít o specialistu podle bodu 3 této
informace či musí jít o ambulance poskytující zubní péči v rámci FN a oddělení ÚČOCH
ostatních nemocnic. Neplatí pro ošetření pacienta pouze v karanténě.
Tabulka: Příklad vykázání bonifikace za zubní ošetření covid-pozitivního pacienta
Funkce programu
Příklad vykázání extrakce
Lze vykázat vedlejší Hlavní Dg: K04.5, vedlejší Dg: U07.1
Dg.
Kódy: 00944, 00917, 00950
Nelze vykázat
Kódy: 00944 (Dg. U07.1), 00917 (Dg. K04.5), 00955 (Dg. K045)
vedlejší Dg.

5. Změna úhrad výkonů v 2. pololetí 2020
Dne 30.6.2020 vydalo MZ vyhlášku č. 305/2020 Sb. (tzv. kompenzační vyhláška)
platnou od 1.7.2020. Jde o kompenzaci zohledňující náklady a výpadky v poskytování
služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění vzniklé v důsledku epidemie
onemocnění COVID-19.
V období od 1.7. do 31.12.2020 je navýšena úhrada všech stomatologických výkonů
(nikoliv výrobků) o 14,76 % oproti cenám stanoveným úhradovou vyhláškou (tedy
oproti 1. pololetí 2020) kromě kódu 00944, jehož úhrada je navýšena o 6 Kč. Toto
kompenzační navýšení úhrad skončí s rokem 2020 a od 1.1.2021 se ceny výkonů upraví

podle nové úhradové vyhlášky (i přes navýšení úhrad v roce 2021 tedy de facto
klesnou).
Od 1.7. 2020 je tak v platnosti nový číselník s úhradami výkonů navýšenými podle
uvedené vyhlášky. Doporučujeme zkontrolovat, zda byl číselník ve vašem ordinačním
software aktualizován.

Veškeré tyto informace jsou na webových stránkách ČSK průběžně aktualizovány.
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