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Y ážená paní prezidentko,

reaguji na Vaši žádost olrledně vykazování distančníformy poskýování péčev období platlrosti
mimořádnýcli opatření souvisejících se šířenímonemocnění COVID-l9 v odbornosti 917 - ergoterapeut.

Dovoluji si Vás ubezpečit, že intenzívně monitorujeme situaci a analyzuleme důsledky zavedení
mimořádných opatření v souvislosti s COVID-19 na jednotlivé skupiny poskýovatelů zdravotních
služeb, a s ohledem na aktuální stav vydáváme Organizační opatření, která zasiláme zástupcům
poskýovatelů a dále je zveřejňujeme lla svých webových stránkách na odkazu:
https ://www.vzp.cziposkýovatele/informace-pro-praxi/covid-
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9.

Ambulantním poskYovatelům, kteří nejsou dostatečně vybaveni ochrannými pomůckarni a prostředky
nebo kteří jsou v karanténě, jsme umožnili vykazovat vzdálenou konzultaci prostřednictvím cíleného
vyšetření s předpokladem, že výsledkem je zpravid|a nějaká medikace (např. e-recept, poukaz).
V odbornostech, kde je to medicínsky a organizačně možné,toto zástupné vykazovaní považujeme za
mimořádné krizové řešení situace. Jednotné vykazování prostřednicťvím cílenéhovyšetření bylo
vybráno z důvodu, že cílem v těchto případech nebylo vývořit substituci za telefonickou konzultaci ale
za klinické vyšetření specialistou, resp, nelékařským pracovníkem v odbornosti klinické psychologie
nebo logopedie.

V

rehabilitačních odbornostech nelze najít ekvivalent klinického vyšetření, nebot' je nezbyná fyzická
návštěva pacienta přímo v ordinaci. Uvedené pravidlo proto není možnéaplikovat.

již Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo Doporučení poskýovatelům zdravotní péčeze dne
I4.4.2020 (https:/ikoronavirus.mzcr.czldoporuceni-poskytovatelum-zdravotni-pece), dIe kterého se
doporučuje poskýovat zdravoínípéčipreventivní, diagnostickou, dispenzánrí, léčebnou.léčebně
rehabilitační,ošetřovatelskou a paliativní v pinérn rozsahu při nastaverlí určitých protiepidemických

Aktuálně

opatření.

Závérem si Vás dovoluji ubezpečit, že po skončenímimořádných opatření VZP ČR vypracuje
COVID-l9 na jednotlivé skupiny poskýovatelů zdravotních
služeb. Teprve po zpracování této analýzy budeme moci konkrétně řešit jednotlivé skupiny
poskytovatelů zdravotních služeb.
podrobnou analýztt dopadu onemocnění

Děkuji za spoluprácí a za péčí,kterou poskyujete našim klientůrn.
S pozdravem

Ing. David Šmehlík,MHA
náměstek ředitele VZP ČRpro zdravotní péči
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