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Tabulka 1: Nové kódy v roce 2020

Kód Výkon Regulační omezení
Výše

úhrady

00944
Signální výkon epizody péče/kontaktu u pacientů od 18 let věku 
v souvislosti s vyšetřením v ordinaci zubního lékaře

Lze vykázat – bez omezení, při ošetření v několika návštěvách 
(endodontické ošetření, zhotovení protetických náhrad a jiné) pouze 
jednou. Kód nelze vykázat při návštěvě, která vyplývá z plánu ošetření.
Lze vykázat v kombinaci s některým z kódů 00900, 00902, 00903, 00908 
(pouze za předpokladu, že nebyl současně vykázán výkon č. 09545 
podle seznamu výkonů), 00909, 00931, 00932, 00940, 00941, 00947, 
00968, 00981, 00983, 00984, 00986 a v případě vyšetření zaměřeného 
na konkrétní obtíže registrovaného pojištěnce a v případě dohodnutých 
dlouhodobých zástupů.
Odbornosti 014; 015 podle seznamu výkonů.

55 Kč

00964

Konzervativní léčba temporomandibulárních poruch specialistou 
chirurgem
Vyšetření, zdokumentování onemocnění, případná indikace 
a vyhodnocení cílené zobrazovací metody a konzervativní léčba 
temporomandibulární poruchy (např. indikace nákusné dlahy, provedení 
mezičelistní fixace, manuální repozice, indikace rehabilitace, cílené 
podání medikace).

Lze vykázat – bez omezení. 
Nelze kombinovat s kódem 00962.
Odbornost 014 podle seznamu výkonů s potvrzením o soustavné účasti 
v systému školicích akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů CH; 605.

605 Kč

00976

Stomatologické vyšetření a ošetření pojištěnce s poruchou autistického 
spektra či jinou psychiatrickou diagnózou
Výkon zohledňuje zvýšenou časovou náročnost v souvislosti se 
stomatologickým vyšetřením a ošetřením pacienta s poruchou 
autistického spektra (pervazivní vývojová porucha F84.xx podle 
mezinárodní klasifikace nemocí) či jinou psychiatrickou diagnózou. 
Lze vykázat jen pokud jde podle doporučení psychiatra o pojištěnce 
neošetřitelného v běžném režimu, a dále u pojištěnců s průkazem 
autisty (PAS).

Lze vykázat 1/1 den.
Výkon nelze kombinovat s kódy 00906 a 00907.
Lze vykazovat s hrazenými výkony vyšetření a ošetření.
Odbornost – 014 podle seznamu výkonů s potvrzením o absolvování 
kurzu ošetřování pacientů s poruchou autistického spektra a jinou 
psychiatrickou diagnózou v rámci systému školicích akcí celoživotního 
vzdělávání zubních lékařů.

503 Kč

00977

Aplikace prefabrikované korunky na dočasný zub
Prefabrikovaná ocelová plášťová korunka na dočasný molár nebo 
prefabrikovaná plastová stripová korunka na dočasný řezák nebo 
dočasný špičák. Výkon zahrnuje tangenciální preparaci, adaptaci a fixaci 
korunky včetně ceny použitého materiálu a prefabrikátu.

Lze vykázat 1/1 zub.
Lokalizace – zub.
Lze vykázat u defektu na třech nebo více ploškách na zubu s dg. zubního 
kazu K02, u zubu po endodontickém ošetření s dg. K04, u zubu po 
provedené vitální pulpotomii s dg. K02 nebo K04, u defektů souvisejících 
s dg. amelogenesis imperfecta K00.4 i K00.5 a dentinogenesis imperfecta 
K00.5, u zubů po ztrátě tvrdých zubních tkání v důsledku úrazu 
s dg. S02.5, u zubů s prokázanou ztrátou tvrdých zubních tkání v důsledku 
eroze nebo abraze s dg. K03.0, K03.1, K03.2.
Odbornost 014 podle seznamu výkonů s potvrzením o soustavné účasti 
v systému školicích akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PE.

605 Kč

00978

Sedace nezletilého pojištěnce midazolamem při ambulantním 
stomatologickém ošetření
Perorální podání midazolamu pojištěnci od 3 let do dne dosažení 
15 let a uložení pojištěnce po ošetření na lůžko v dospávací místnosti 
s monitorací pulzním oxymetrem.
Podmínkou úhrady je zajištění monitorace pulzním oxymetrem a měření 
krevního tlaku v průběhu ošetření a v dospávací místnosti a zajištění 
případného podání antidota (flumazenil) a kyslíku. 
Hrazeno v indikovaných případech, jde-li o pojištěnce neošetřitelného 
v běžném režimu PZL.

Lze vykázat 2/365 dní.
Lze vykázat pouze v souvislosti s kódy: 00920, 00921, 00922, 00949, 
00950, 00951, 00952, 00953 a 00955, 00957, 00959, 00960 a 00962.
Nelze vykázat v kombinaci s kódem 00979.
Odbornost 014 podle seznamu výkonů s potvrzením o soustavné účasti 
v systému školicích akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PE.

905 Kč

00979

Sedace nezletilého pojištěnce oxidem dusným při ambulantním 
stomatologickém ošetření
Podání farmakologicky připravené směsi oxidu dusného a kyslíku 
v poměru 1:1 náustkem nebo obličejovou maskou pojištěnci od 4 let do 
dne dosažení 15 let.
Podmínkou úhrady je zajištění monitorace pulzním oxymetrem a měření 
krevního tlaku v průběhu ošetření a zajištění případného podání kyslíku.
Hrazeno v indikovaných případech, jde-li o pojištěnce neošetřitelného 
v běžném režimu PZL.

Lze vykázat 2/365 dní.
Lze vykázat pouze v souvislosti s kódy: 00920, 00921, 00922, 00949, 
00950, 00951, 00952, 00953 a 00955, 00957, 00959, 00960 a 00962.
Nelze vykázat v kombinaci s kódem 00978.
Odbornost – 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školicích akcí 
celoživotního vzdělávání zubních lékařů PE.

505 Kč


