38023 – TELEFONICKÝ KONTAKT ADIKTOLOGA S PACIENTEM
Autorská odbornost: 919 – adiktologie
Popis:
Výkon má intervenční, kontrolní a edukativní charakter. Popisuje odbornou práci s pacienty
zahrnující telefonickou intervenci, předávání informací o účincích a rizicích zneužívané
návykové látky včetně doporučení a postupů minimalizace rizik spojených se zneužíváním
těchto látek z důvodu akutního respiračního infektu nebo izolace či karantény v souvislosti
s epidemiologickou situací COVID-19.
Čím výkon začíná:
Výkon začíná navázáním telefonického kontaktu adiktologa s pacientem, kterého má ve své
péči, tj. nejedná se o první kontakt adiktologa s pacientem.
Obsah a rozsah výkonu:
Obsahem výkonu je především anamnéza (doplnění anamnézy) cíleně zaměřená k návazné
diagnostické nebo terapeutické péči, zhodnocení subjektivních obtíží ve vztahu k návazné
diagnostické nebo terapeutické péči, rozhodnutí o termínu další kontroly, poskytnutí
odpovídajících informací pacientovi, rodině nebo zákonnému zástupci. Výkon má kontrolní a
edukativní charakter.
Čím výkon končí:
Výkon končí ujištěním na základě rozhovoru, zda pacient porozuměl předaným informacím a
záznamem do zdravotnické dokumentace o průběhu výkonu, se záznamem času telefonického
spojení, sepsáním zprávy – nálezu. Výkon je prováděn na základě předchozí indikace lékaře
se specializovanou způsobilostí v oboru psychiatrie nebo v oboru dětská a dorostová
psychiatrie nebo lékaře se zvláštní odbornou způsobilostí v oboru návykové nemoci.
Kategorie: P - hrazen plně
Omezení místem: A – pouze u ambulantního pacienta
Omezení frekvencí: 2/1 den, 12/1 čtvrtletí
Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách: 10
Podmínky:
Výkon nelze kombinovat v týž den s výkonem 09513 – Telefonická konzultace ošetřujícího
lékaře s pacientem.
K výkonu nelze v týž den vykázat žádné jiné zdravotní výkony daných odborností.
Výkon neslouží k objednání pacienta k vyšetření, případně dalších konzultací nesouvisejících
se změnou zdravotního stavu.
Sdílené odbornosti: 0
Nositelé: S4
Přímo spotřebovaný materiál - PMAT: 0

Přímo spotřebované léčivé přípravy - PLP: 0

Přístroje: 0
ZUM: ne
ZULP: ne
Bodová hodnota výkonu: 88 (přímé = 65, režie = 23)

