Financování zubních ordinací z veřejného zdravotního pojištění
v době epidemie COVID-19
(aktualizace ke dni 23.11.2020)

V souvislosti s epidemií onemocnění covid-19 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 v souvislosti se současnou vlnou opět zavedeno většinou zdravotních
pojišťoven (osloveny byly všechny ZP). Kód je možné vykazovat i u pacientů, kteří
nedosáhli 18 let. O události musí být proveden zápis do zdravotní dokumentace.
Uvolnění kódu v tuto chvíli potvrdila většina pojišťoven:
ZP
111
201
205
207
209
211
213

Lze vykázat dnem
23.10.2020
5.10.2020
12.10.2020
12.10.2020
5.10.2020
13.10.2020
ZŘEJMĚ NELZE

Poznámka
ZP nekomunikuje

3. Stabilizační zálohové platby
Zálohové platby ZP pro stabilizaci poskytovatelů zdravotních služeb se během léta
postupně ukončily.

VZP (111) poskytovala zálohu 50 tis. Kč na 1 IČP vykázáním kódu 00939 na jednoho
z jejích pojištěnců v daném měsíci do 31.8.2020. Registrující poskytovatel musel mít
však uzavřen Dodatek k programu VZP PLUS. Ortodontisté (015) a praxe specializované
pouze na CH, PA a PE (= držitele osvědčení) mohli čerpat zálohy i bez tohoto dodatku.
Stále platí, že jde o zálohy, které budou finančně vypořádány v rámci vyúčtování roku
2020. V současné době se s VZP jedná o možnosti navrácení nespotřebované zálohy
ještě v průběhu tohoto roku. Poskytovatelé, kteří kód 00939 vykázali, budou obesláni
regionálními pobočkami s návrhem možností řešení vrácení těchto záloh.
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 bylo možné
zaslat nejpozději do 31. 10. 2020.

4. Platba za ošetření pacienta s onemocněním COVID-19
Bonifikaci stomatologického ošetření nemocných s COVID-19 proplácely všechny ZP
kromě RBP (213). Zatím nám žádná ZP oficiálně neoznámila ukončení této bonifikace,
stav nyní ověřujeme – aktuálně potvrzené proplácení bonifikace máme k dnešnímu dni
zatím od VZP (111) a ČPZP (205).
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. ČPZP (205) bonifikuje smluvní partnery s podepsaným cenovým
dodatkem a akutní péči.
Bonifikace 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.

6. Informace pro pedostomatology ke kódům 00978 a 00979 (sedace)
V letošním roce byly zavedeny nové kódy: 00978 - Sedace nezletilého pojištěnce
midazolamem při ambulantním stomatologickém ošetření a 00979 - Sedace
nezletilého pojištěnce oxidem dusným při ambulantním stomatologickém ošetření,
které lze nasmlouvat pouze držitelům osvědčení v pedostomatologii. Zdravotní
pojišťovny ovšem při nasmlouvání těchto kódů požadují též potvrzení o absolvování
kurzu sedace dětských pacientů.
Vzhledem k závažnosti tématu je nezbytné, aby tento kurz proběhl prezenčně.
Vzdělávání bylo v letošním roce deformováno epidemií COVID-19 a není prakticky
možné výše uvedenou podmínku zdravotních pojišťoven splnit. Proto jsme oslovili
všechny ZP s žádostí o
a) Prodloužení lhůty na předložení potvrzení o absolvování kurzu sedace dětských
pacientů do 30.6.2021
b) Prominutí podmínky absolvování uvedeného kurzu pro pedostomatologická
pracoviště klinik FN s dlouholetými zkušenostmi s ošetřováním dětských pacientů
v sedaci.
Na naši žádost přistoupily prakticky všechny zdravotní pojišťovny: 111, 205, 207, 211,
213 a 209 (ta vyžaduje jmenovitou garanci erudovaného pracovníka za provádění
těchto výkonů).
ZP 201 přistoupila pouze na prodloužení lhůty na předložení potvrzení o absolvování
kurzu do 30.6.2021. Výjimku pro pedostomatologická pracoviště klinik FN zatím
neudělila.

Veškeré tyto informace jsou na webových stránkách ČSK průběžně aktualizovány.

MUDr. Robert Houba Ph. D

