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Vážený pan 

Ing. David Šmehlík, MHA 

náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči 

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 

 

 

Vážený pane náměstku, 

 

děkuji za Váš email s Organizačními opatřeními VZP ČR  a vstřícnost VZP za současné 

situace. Informace jsme distribuovali mezi naše poskytovatele.  Současná situace je obtížná pro 

všechny a dovoluji si k poděkování připojit i jednu žádost. 

 

Jak víte, ochranných pomůcek je nedostatek. Stát tyto pomůcky rozděluje dle algoritmu 

stanoveného Ministerstvem zdravotnictví. Fyzioterapeuti však nejsou v primární péči a pomůcky se 

k nim tak dostanou až jako k posledním. I přes současnou situaci ale neubývá pacientů s akutními 

bolestmi, pacientů po operacích, úrazech, máme zde řadu s přerušenou terapií po nejrůznějších 

neurologických onemocněních,  dětských pacientů s vývojovými poruchami, poruchami 

psychomotorického vývoje, pacientů s progresivními onemocněními, kde je zapotřebí reagovat na 

změnu stavu. Tito pacienti potřebují naši pomoc a odložení péče by u nich mohlo mít trvalé 

následky. Začíná však docházet k uzavírání zařízení z důvodu nedostatku ochranných prostředků a 

tak k odkladu péče o tyto akutní pacienty. Domníváme se, že je nutné na ně nezapomínat. 

 

Obracím se na Vás tedy se žádostí o zavedení kódu pro elektronické konzultace/terapie 

fyzioterapeuta s pacientem (tj.: telefonicky, e-mailem, telekonference, videokonference, apod.) a  

zvážení možnosti provádět distanční terapii. Pro tyto účely navrhujeme zavést možnost také tuto 

terapii vykazovat a to formou výkonu minimálního kontaktu, výkonu Individuální terapie 21215, 

Instruktáže pacienta a jeho rodinného příslušníka 21215 a kontrolního kineziologického vyšetření 

21003. Samozřejmě s pečlivou dokumentací provedených úkonů.  

 

Fyzioterapeuti by tak byli schopní pacienta on-line vést, kontrolovat a edukovat, včetně 

rodinných příslušníků a řídit tak terapii. Přínosné by to bylo především pro pacienty z rizikových  
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skupin – osob starších, polymorbidních, imunokompromitovaných pro které je riziko nákazy a 

jejích následků výrazně vyšší. Právě tyto skupiny občanů navíc právě služby fyzioterapie vyžadují 

nejvíce.  

 

 Samozřejmě jsme připraveni k jednání a nalezení vhodné cesty pro VZP, naše poskytovatele 

a především občany ČR – klienty VZP. 

 

Děkujeme za spolupráci a dialog, s úctou 

             

 

                        Mgr. Vladan Toufar 

          prezident UNIFY ČR, z.s. 

V Praze dne 18. 03. 2020.                           


