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Vážená paní prezidentko,

v návaznosti na Váš dopis ze dne 28. 3. 2020 o možnostech úhrady zdravotních služeb v segmentu
fyzioterapie, konkrétně o možnosti zavedení kódu elektronické konzultace/ terapie pro odbornost
917 distanční formou v období epidemie Covid19, bych Vás ráda informovala o stanovisku České
průmyslové zdravotní pojišťovny (dále ČPZP).

V rámci zmírňování negativních dopadů současné situace na jednotlivé poskytovatele, a to
v různých segmentech zdravotních služeb, přijímáme kontinuálně řadu opatření, která mohou
přispět k zachování poskytování péče a finančních toků poskytovatelů i v této době.

ČPZP již informovala v aktualizovaných opatřeních na svém webu o tom, že umožní smluvním
poskytovatelům v segmentu fyzioterapie (kam ergoterapeuti spadají) vykazovat výkon 21215 –
Léčebná tělesná výchova – instruktáž a zácvik pacienta a jeho rodinných příslušníků i na základě
elektronické konzultace lékaře s pacientem (tj. telefonicky, e-mailem nebo videokonferenčně).
Podmínkou vykázání je provedení záznamu ve zdravotnické dokumentaci pacienta.
Jakékoliv další výkony lze pro pojištěnce ČPZP provádět pouze podle pravidel platného SZV
s bodovými hodnotami, tj. ČPZP nebude akceptovat vykazování dalších výkonů při použití
elektronické formy komunikace.
Analogické stanovisko jsem zasílala i na představitele UNIFY, kteří nás poté, co ČPZP povolila výše
uvedený výkon distančně, požádali o další kódy výkonů k realizaci vzdáleným přístupem.
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Současně si Vás dovoluji informovat o tom, že ČPZP neeviduje žádného smluvního poskytovatele
zdravotních služeb, který by provozoval své služby izolovaně v oboru „ergoterapie“, tzn. naše
ekonomické opatření ve všech segmentech, kde máme smluvně ošetřenou oblast odbornosti 917,
jsou dostatečná.
Pro úplnost v závěru dodávám, že ČPZP u poskytovatelů ambulantní specializované péče
a fyzioterapie nesníží předběžnou měsíční úhradu a fakturace bude od třetího měsíce garantována
ve výši 1/12 limitu předběžné úhrady. V tomto duchu průběžně informujeme i jednotlivé
poskytovatele, kteří se na nás v této věci obrátili nebo obrátí.

Děkuji za spolupráci.

MUDr. Renata Knorová, MBA
zdravotní ředitelka
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