Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
Zubohrad jednal s pojišťovnami o rozšíření kapacity péče o autistické a psychiatricky nemocné děti
zejména u péče v sedaci, analgosedaci, či v celkové anestezii. Náhodou jsme zjistili, že vznikly kódy s
kterými ne vždy souhlasíme . Nemáme oficiální zprávu a ani nevíme, zda se týkají jen VZP či i dalších
pojišťoven. Předáváme vám však obratem informaci, abyste mohli kódy nasmlouvat, pokud
poskytujete tuto péči.
Domníváme se, že péče na lůžkových odděleních by mohla být nasmlouvána i mimo oddělení
maxilofaciální chirurgie, například v Dětské stomatologické klinice FN Motol, popřípadě na
pediatrických odděleních, pakliže může v dané nemocnici na stomatologické soupravě ošetřovat zubní
lékař, aby byly pokryty všechny části ČR. U lůžkových oddělení došlo k bonifikaci, snad dojde i k
navýšení kapacity. Budeme usilovat, aby síť zařízení byla dostatečně široká a byly v ní všechna
zařízení technicky schopná léčbu provést.
Totéž platí o ambulantním kódu 00976. Víme, že je řada kolegů, kteří tuto péči poskytují, tedy se
obraťte na ZP, aby Vám kód nasmlouvaly.
Snad to přispěje péči o handicapované děti a lékařům, kteří se jí věnují.
Roman Šmucler, Zubohrad
Nový bonifikační kód pro ordinace praktických zubních lékařů - cena výkonu 498,- Kč
00976 - (VZP) Bonifikační kód pro úhradu v ordinaci PZL za ošetření pojištěnce s poruchou
autistického spektra či jinou psychiatrickou dg. na základě doporučení psychiatra je výkon
zohledňující zvýšenou časovou náročnost v souvislosti se stomatologickým vyšetřením a ošetřením
pacienta s poruchou autistického spektra (pervazivní vývojová porucha F84.xx) či jinou psychiatrickou
dg., u pacienta s doporučením od psychiatra (neošetřitelný pacient v běžném režimu).
Jedná se o VZP-výkon, který se bude vykazovat a přičítat ke stomatologickým výkonům vyšetření a
ošetření (kurativní výkony) hrazeným z v.z.p. Výkon nelze kombinovat s kódy 00906 a 00907.
Kód bude nasmlouván praktickému zubnímu lékaři na základě žádosti, která bude projednána v rámci
PS RP, a to pod odb. 014. Výkon bude hrazen jako nová kapacita.
Nový kód pro specializovaná pracoviště lůžkové péče - cena výkonu 2 061,- Kč
(předpokládaná síť - VFN, FN KV, FN Plzeň, KN Liberec, FN Hradec Králové, FN USA Brno, FN
Ostrava).
04438 – (VZP) Bonifikační kód pro úhradu v oboru stomatologie za ošetření pacientů v běžném
režimu PZL neošetřitelných (těžké poruchy autistického spektra a závažná psychiatrická
onemocnění), včetně dospání po celkové anestezii, popř. analgosedaci (na základě doporučení
PZL). Výkon zohledňuje zvýšenou časovou náročnost v souvislosti s vyšetřením a ošetřením pacienta
s těžkou poruchou autistického spektra či závažným psychiatrickým onemocněním, včetně dospání na
lůžku. Jedná se o pacienty, kteří jsou neošetřitelní v běžném režimu praktického zubního lékaře (PZL).
PZL je se zprávou a doporučením od psychiatra (neošetřitelný pacient v běžném režimu) odesílá na
specializované pracoviště.
Výkon je určen pro pracoviště v rámci fakultních a krajských nemocnic.
Kód bude nasmlouván PZS na základě žádosti, která bude projednána v rámci PS RP nebo Komise
pro smluvní vztahy Ústředí (u PZS v kompetenci Ústředí), a to pod odb. 708. Výkon bude hrazen jako
nová kapacita
Změna kódu10437 - (VZP) Dospávací kód v oboru stomatologie pro pacienty po celkové
anestezii, popř. analgosedaci Nová cena výkonu 1421 Kč.
Výkon určen pro dospání pacienta na lůžku po provedení zákroku v celkové anestezii, popř.
analgosedaci ve stomatologii. Jedná se o pacienty v běžném režimu praktického zubního lékaře (PZL)
neošetřitelné, vzhledem k rozsahu a náročnosti ošetření (na základě doporučení PZL).
Výkon je určen pro pracoviště v rámci fakultních a krajských nemocnic,
Kód bude nasmlouván PZS na základě žádosti, která bude projednána v rámci PS RP nebo Komise
pro smluvní vztahy Ústředí (u PZS v kompetenci Ústředí), a to pod odb. 708. Výkon bude hrazen jako
nová kapacita.

