
e-mail ze dne 9.1.2014 8:15
prev. prohlídka

Pro ty, kteří nenašli nový kód pro preventivní prohlídku a péči s ní související a nový seznam výkonů, 
zasílám odkazy.
Zdraví 
Vladimír Dvořák
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e-mail ze dne 8.1.2014 15:10
prev. prohlídka

Obdržel jsem spoustu dotazů, některé skutečně věcné a k tématu, některé svědčí o tom, že ne všichni 
četli pozorně e-maily, které jsem již poslal. Zkusím odpovědět na většinu těch z první skupiny:
- nový kód skutečně ve většině našich PC programů zatím není, vznesl jsem dotaz na VZP, jak 
postupovat. Asi většině  nezbyde, než zatím vykazovat postaru a čekat na vstřícnost firmy, dodávající 
software.
- cílené vyšetření, kolposkopie i odběr cytologie jsou součástí nového kódu. Jsou v něm zakalkulovány 
i opakované odběry cytologie a opakovaná kolposkopická vyšetření (susp. výsledek předchozí OC, 
sledování žen s ošetřenou prejkancerózou a pod.)
- ultrazvukové vyšetření a další vyšetření součástí kódu nejsou, vykazují se zvlášť jako doposud
- bodová hodnota a čas výkonu je v novém seznamu výkonů, který je již k dispozici
- pro kód by měl být zachován risk koridor 60 dní, stejně jako u dosavadního kódu pro preventivní 
prohlídku. Oficiální stanovisko ZP zatím ale nemáme.
Až budu mít další informace, budu Vás informovat. 
Zdraví
Vladimír Dvořák

e-mail ze dne 8.1.2014 11:25
preventivní prohlídka

Včera jsem jednal na ústředí VZP o úhradách péče pro letošní rok, několik důležitých informací:
- všichni bychom měli začít vykazovat ihned preventivní prohlídku novým kódem 63050. kódy 63051 a 
63061 nevykazovat vůbec- budu zrušeny. odběr onkologické cytologie nevykazovat nikdy- viz obsah 
kódu preventivní prohlídky v novém seznamu výkonů.
- bonifikace za celoživotní vzdělávání- dohoda ČLK a VZP: navýšení hodnoty bodu o jeden haléř není 
pro náš segment vzhledem k zastropení částkou na URČ nijak přínosné. VZP proto těm, kteří kritérium 
splňují, navýší INU o 0,01
- v brzké době bychom měli poštou obdržet doplnění úhradového dodatku o nový kód preventivní 
prohlídky a informaci o bonifikaci za celoživotní vzdělávání
- o nasmlouvání kódu 63050 nemusíme žádat
- preventivní prohlídku doporučuji vykazovat novým kódem i ostatním ZP Zdraví Vladimír Dvořák
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e-mail ze dne 3.1.2014 11:08
kód 63050- preventivní prohlídka

Dle posledních informací byl do nového Seznamu výkonů s bodovými hodnotami zařazen nový kód 
63050 – Preventivní prohlídka u gynekologa a péče s ní související. Vyřazeny budou kódy pro 
preventivní prohlídku a základní kolposkopické vyšetření. Odběr cytologie je v kódu zahrnut. V jiných 
případech, než při preventivní prohlídce, by neměl být vykazován. Kalkulace nového kódu zahrnovala 
všechna opakovaná kolposkopická vyšetření i všechny opakované odběry onkologické cytologie. Nový 
kód by měl být všem smluvním ZZ odbornosti 603 automaticky nasmlouván, o jeho nasmlouvání není 
tedy třeba žádat. Naprostá většina ambulancí naší odbornosti vykazuje preventivní prohlídku stejně 
jako v letech předchozích. Neměl by vzniknout žádný problém- ZP by měly dosavadní vykazování 
automaticky přepočíst na nový (více ohodnocený) kód. Bude potřeba doplnit úhradový dodatek VZP 
pro letošní rok- nahradit dosavadní kód pro prevenci kódem novým. VZP to učiní. Bonifikace za 
preventivní prohlídku zůstane zachována. Jednání o technických otázkách nadále probíhají. Vzhledem 
k tomu, že fyzicky nový Seznam výkonů nemá patrně nikdo k dispozici, doporučuji vše s prevencí 
související vykazovat zatím jako doposud. Jakmile budu mít nové informace, předám Vám je.
Zdraví
Vladimír Dvořák

e-mail ze dne 2.1.2014 10:26
úhradový dodatek VZP

Úhradový dodatek, který začala rozesílat VZP, odpovídá dohodě naší organizace s touto ZP. 
Doporučujeme podepsat. 
Zdraví
Vladimír Dvořák

e-mail ze dne 2.1.2014 9:01
úhradové dodatky pro rok 2014

Začátkem roku by měly všechny ZP začít rozesílat k podpisu úhradové dodatky pro letošní rok. 
Důrazně doporučujeme texty nepodepisovat, dokud neobdržíte e-mail s informací, že s dodatkem 
příslušné ZP výbor SSG ČR souhlasí. Jak víte z minulosti, některé nevyhovující dodatky se podařilo díky 
jednotnému postoji naší členské základny upravit. 
S přáním všeho dobrého v roce 2014
Vladimír Dvořák


