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Stanovisko k vykazování zdravotního výkonu s kódem 75152 - OPTICKÁ 
KOHERENČNÍ TOMOGRAFIE (OCT) - 1 OKO 

 

Vážený pane prezidente, 

odpovídám na Vaši žádost o stanovisko k vykazování zdravotního výkonu s číslem 75152 
- OPTICKÁ KOHERENČNÍ TOMOGRAFIE (OCT) - 1 OKO, a to v jeden den bilaterálně. 

§ 17 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů, stanoví, že poskytovatelé a další subjekty poskytující 
hrazené služby při vykazování zdravotních výkonů používají seznam zdravotních výkonů 
s bodovými hodnotami a s pravidly pro jejich vykazování a zdravotní pojišťovna tento 
způsob vykazování akceptuje, nedohodnou-li si se zdravotní pojišťovnou jiný způsob 
vykazování. 

Dále ve vyhlášce č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů 
s bodovými hodnotami, v platném znění, v Kapitole 2 - Obecná pravidla pro vykazování 
výkonů, je v části 1 odst. 2 ustanoveno, že pokud není v názvu výkonu, popisu výkonu, 
v kapitole Další pravidla pro vykazování výkonů či v omezení frekvencí u výkonu uvedeno 
jinak, hradí zdravotní pojišťovna jednotlivé výkony pro jednoho pojištěnce jednomu 
poskytovateli v jednom dni pouze jedenkrát. Výkony prováděné na párových orgánech 
uhradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce v jednom dni dvakrát, pokud byly 
provedeny oboustranně, tedy na pravém i levém orgánu, není-li u výkonu stanoveno jinak. 
Pro upřesnění vykazování lateralizovaného výkonu pak slouží signální výkony s kódem 
09567 ZÁKROK NA LEVÉ STRANĚ a s kódem 09569 ZÁKROK NA PRAVÉ STRANĚ, 
sloužící pro identifikaci laterality zákroku provedeného na párovém orgánu nebo 
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končetinách. Signální výkon se vykazuje současně se základním výkonem. Jde-li o výkon 
na párovém orgánu nebo končetinách, pak se signální výkon vykazuje vždy. 

Na podkladě těchto uvedených právních předpisů stanoviskem Ministerstva zdravotnictví 
je, že zdravotní výkon s číslem 75152 - OPTICKÁ KOHERENČNÍ TOMOGRAFIE (OCT) - 
1 OKO, s omezením pro vykazování výkonu frekvencí 1krát denně, lze vykazovat v jeden 
den na obou očích, tedy dvakrát za den, jelikož se jedná o párový orgán. Zároveň se dle 
zmíněné vyhlášky u párových orgánů vždy vykazuje signální výkon. V jeden den je tedy 
možná současná úhrada kombinace výkonů č. 75152 a 09567 s kombinací výkonů 
č. 75152 a 09569. 
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