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Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom Vám touto formou poskytli podklady k náleži-
tostem vedení dokumentace při vykazování jednotlivých kódů 
vyšetření gastroenterologem (15021, 15022 a 15023). Níže uvádí-
me jejich detailní rozpis. 

15021 – KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ GASTROENTEROLOGEM 

Začátek
• Podrobná anamnéza pacienta 
 -  rodinná anamnéza, osobní anamnéza, farmakologic-

ká anamnéza, abusus, alergie
• Nynější onemocnění
 -  nynější příznaky a jejich závislost na příjmu potravy 

a nápojích, podrobnosti o stolici a moči
• Důkladné fyzikální vyšetření
 -  somatické vyšetření se zaměřením na dutinu břišní, 

vyšetření per rectum ve většině případů, orientační sta-
novení vitálních funkcí (TK a P, auskultace plic a srdce)

• Diferenciálně diagnostická rozvaha. 
•  Potřeba dalších vyšetření (instrumentální, laboratorní, 

funkční,…)
•  Stanovení diagnostického a terapeutického plánu

Konec
Administrativní činnost související s výkonem:

•  vystavení zprávy pro ošetřujícího lékaře, receptu, poukazů 
či žádanek

•  vystavení formulářů na pracovní neschopnost či ošetřování 
člena rodiny

• vypsání povinných hlášení
• určení data další návštěvy
•  rozhodnutí o nezbytnosti zdravotnické dopravy pacienta 

a event. vystavení poukazu na ni

15022 - CÍLENÉ VYŠETŘENÍ GASTROENTEROLOGEM

Začátek
• Prohlédnutí doporučujícího listu a donesené dokumentace
• Doplnění anamnézy
•  Somatické vyšetření se zaměřením na oblast břicha, event.. 

i per rektum
•  Bezprostřední další vyšetření: gastroskopie, koloskopie, ultra-

zvuk břicha,…
• Poučení pacienta o výsledku vyšetření
• Diferenciálně diagnostická rozvaha, další plán vyšetřování 
• Vystavena písemná zpráva pro doporučujícího lékaře

Konec
Pohovorem s nemocným. 
Administrativní činnost související s výkonem:

•  vystavení zprávy pro ošetřujícího lékaře, receptu, poukazů či 
žádanek

•  vystavení formulářů na pracovní neschopnost či ošetřování 
člena rodiny

• vypsání povinných hlášení
• určení data další návštěvy
•  rozhodnutí o nezbytnosti zdravotnické dopravy pacienta 

a event. vystavení poukazu na ni

15023 - KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ GASTROENTEROLOGEM

Začátek
• Kontrola výsledků provedených vyšetření
• Doplnění anamnézy posledních dnů
• Dotaz na změnu subjektivních příznaků
• Kontrola správné aplikace léků a dodržování diety
•  Případné doplnění dalších vyšetření a změna léčebného 

postupu
•  Při ukončení závěrečná zpráva či průběžná zpráva pro dopo-

ručujícího lékaře

Konec
Záznam do vlastní dokumentace. 
Administrativní činnost související s výkonem:

•  vystavení zprávy pro ošetřujícího lékaře, receptu, poukazů či 
žádanek

•  vystavení formulářů na pracovní neschopnost či ošetřování 
člena rodiny

• vypsání povinných hlášení
• určení data další návštěvy
•  rozhodnutí o nezbytnosti zdravotnické dopravy pacienta 

a event. vystavení poukazu na ni
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