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KRYCÍ LIST 
„PŘIDÁNÍ/ZMĚNA/ODEBRÁNÍ OBSAHU ČÍSELNÍKU VYKONY“ 

        Poř. číslo: N /                 /2022 
 
Typ KL: nový 

 
Kód + název VZP-výkonu   
  
03100 - (VZP) VYŠETŘENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU POJIŠTĚNCE SE STATUSEM 
DOČASNÉ OCHRANY – PRVNÍ KONTAKT 
 
Ve sloupci Vysvětlivky bude uveden text: „Balíčkový výkon zohledňující časovou dotaci potřebnou k 
vyšetření pojištěnce se statusem dočasné ochrany při vstupu do systému v.z.p. ČR - nejdříve od 1. 6. 
2022. Výkon je vykazován v případě, že pojištenec není přijat do dlouhodobé péče; k výkonu se 
nevykazují výkony klinických vyšetření a výkon 01030“  
 
Platnost výkonu/ů od: 1. 6. 2022 
Platnost výkonu/ů do: neomezeno 
Ohodnocení: 643 bodů vč. režie, HB = 1 Kč 
Typ číselníku: externí 
Odbornost: odb. 003 – UA point event. odb. 001, odb. 002 v případě, že pacienta poskytovatel 
nepřebírá do dlouhodobé péče 
ZUM: NE 
ZULP: NE 
Omezení místem: A 
Omezení frekvence: 1/život  
Čas výkonu: 40 min (Čas výkonu nebude uveden v číselníku)   
DRG marker: NE 
Procházení bez nasmlouvání: NE – bude proveden hromadný import výkonu na pracoviště 
odb. 003 u poskytovatelů lůžkové péče – UA point; v případě poskytovatelů odb. 001 a 002 bude 
nasmlouváno na základě žádosti   
 
Zdůvodnění: 
S ohledem na skutečnost, že v případě prvního kontaktu pojištěnce se statusem dočasné ochrany 
s poskytovatelem zdravotních služeb v odb. 003, popř. odb. 001/002 jde o pojištěnce, u kterého 
poskytovatel musí zjišťovat informace o aktuálním zdravotním stavu ve většině případů bez znalosti či 
objektivního doložení historických anamnestických dat, s ohledem na zabránění šíření případných 
infekčních onemocnění, s ohledem na komunikační bariéry a psychosociální zátěž pojištěnců se 
statusem dočasné ochrany a s ohledem na potřebu vyplnit standardizovaný anamnestický dotazník, se 
zavádí výkon zohledňující časovou dotaci, kterou poskytovatelé zdravotních služeb výše 
vyjmenovaných odborností spotřebovávají při zajištění této péče nad rámec standardního klinického 
vyšetření, pro které pojištěnec se statusem dočasné ochrany poskytovatele navštívil. 
 
Za standardní situace by byla péče o pacienta vykázána prostřednictvím cíleného (nebo v případě odb. 
001/002 ev. komplexního) klinického vyšetření. Balíčkový výkon však obsahuje i další činnosti nad 
rámec klinického vyšetření – např. depistáž tuberkulózy, vyplnění anamnestického dotazníku, kontrola 
očkování. 
 
Balíčkový výkon je možné vykázat pouze při prvním kontaktu pojištěnce se statusem dočasné ochrany 
se zdravotnickým systémem ČR, tj. s poskytovatelem zdravotních služeb v odb. 003 – UA point, popř. 
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odb. 001/002. Balíčkový výkon lze vykázat při kontaktu s pojištěncem se statusem dočasné ochrany 
nejdříve od 1. 6. 2022.  
 
Obsah činností zahrnutých ve výkonu:  

• anamnéza, včetně kontroly očkování, 
• objektivní vyšetření zaměřené na subjektivní potíže pacienta, včetně prohlídky kůže, 
• vyšetření krevního tlaku a pulzu,  
• depistáž tuberkulózy, 
• diagnostická rozvaha a závěr, rozhodnutí o dalším postupu, včetně indikace dalších 

klinických, laboratorních nebo zobrazovacích vyšetření, doočkování, event. předpis léčivých 
přípravků a zdravotnických prostředků, 

• rozhodnutí o případném dalším léčebném postupu, 
• nezbytné administrativní úkony a poskytnutí informací pojištěnci, rodičům či zákonnému 

zástupci nezletilého, 
• vyplnění standardizovaného anamnestického dotazníku 
• zápis o postupu do zdravotnické dokumentace 
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