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Určeno poskytovatelům stomatologické péče 
Toto Organizační opatření VZP ČR nahrazuje Organizační opatření VZP ČR č. 46/2020. 

Po dobu platnosti mimořádných organizačních opatření souvisejících s onemocněním COVID-19 
způsobeným virem SARS-CoV-2 VZP ČR umožňuje poskytovatelům stomatologické péče 
vykazovat výkon 00944 – Signální výkon epizody péče/kontaktu u pacientů od 18 let věku v souvislosti 
s vyšetřením v ordinaci zubního lékaře v případě realizace elektronické konzultace lékaře 
s pacientem (tj. telefonicky, e-mailem, telekonference, videokonference apod.) s úhradou ve výši  
60 Kč. O proběhlé konzultaci bude proveden záznam ve zdravotnické dokumentaci pacienta. 
Výkon 00944 – Signální výkon epizody péče/kontaktu u pacientů od 18 let věku v souvislosti 
s vyšetřením v ordinaci zubního lékaře se umožňuje vykazovat i u pacientů do 18 let věku v rámci 
telefonické konzultace lékaře s pacientem nebo rodinným příslušníkem.  

Doplněné znění výkonu 00944 - Signální výkon epizody péče/kontaktu u pacientů od 18 let věku 
v souvislosti s vyšetřením v ordinaci zubního lékaře na rámec definice ve vyhlášce MZČR 
č. 428/2020 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 
2021: 

00944 - Signální výkon 
epizody péče/kontaktu u 
pacientů od 18 let věku 
v souvislosti s 
vyšetřením v ordinaci 
zubního lékaře 
 
Úhrada ve výši 60 Kč 

Lze vykázat – bez omezení, při ošetření v několika návštěvách 
(endodontické ošetření, zhotovení protetických náhrad a jiné) pouze 
jednou. Kód nelze vykázat při návštěvě, která vyplývá z plánu ošetření. 
 
Pro potřeby řešení organizace péče v souvislosti s onemocněním 
COVID-19 se tento výkon vykazuje i v rámci elektronické konzultace 
(tj. telefonicky, e-mailem, telekonferencí, videokonferencí aj. )  lékaře 
s pacientem. Zároveň je umožněno výkon vykazovat i u pacientů do 18 
let věku v rámci telefonické konzultace lékaře s pacientem nebo 
rodinným příslušníkem.  
 
Lze vykázat v kombinaci s některými z kódů 00900, 00902, 00903, 00908 
(pouze za předpokladu, že poskytovatel nevybral regulační poplatek za 
pohotovostní službu), 00909, 00931, 00932, 00940, 00941, 00947, 00968,  
00981, 00983, 00984, 00986, v případě vyšetření zaměřeného na konkrétní 
obtíže registrovaného pojištěnce a v případě dohodnutých dlouhodobých 
zástupů registrujícího zubního lékaře ohlášených zdravotní pojišťovně 
 

Odbornosti 014; 015 podle seznamu výkonů. 
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