Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
___________________________________________________________________________
Opatření č. 4/2020 z důvodu preventivně-bezpečnostních ochranných opatření

Informace o provádění a vykazování laboratorních výkonů
při testování nemocných s podezřením na onemocnění COVID-19
V souladu s Vyhláškou č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů
s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, se laboratorní vyšetření v souvislosti
s podezřením na onemocnění COVID-19 provádí a vykazuje prostřednictvím výkonů odb. 802
– lékařská mikrobiologie:
82040 – Izolace RNA a transkripce pro vyšetření extrahumánního genomu
82041 – Amplifikace extrahumánního genomu metodou polymerázové řetězové reakce (PCR)
Za účelem vykazování provedených rychlotestů poskytovateli, kteří disponují přístrojovým
vybavením a mají výkon nasmlouván, je zaveden nový výkon zařazený do interního číselníku
výkonů:
• 99945 – (VZP) Rychlotest pro onemocnění COVID-19
(test se provádí z kapilární krve = výkon 09111 – Odběr kapilární krve)

V rámci vyšetření jsou vykazovány diagnózy:
HDG = Z03.8 – Pozorování pro podezření na jiné nemoci a patologické stavy
VDG = U69.75 – Podezření na onemocnění COVID-19
Vyšetření je hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění na základě doporučení
hygienika, na základě indikace registrujícího všeobecného praktického lékaře, praktického
lékaře pro děti a dorost, nebo poskytovatele akutní lůžkové péče.
Pokud je výše uvedené vyšetření pojištěnce provedeno na jeho žádost, tj. bez doporučení
hygienika a indikace ošetřujícího lékaře, nejedná se o úhradu z prostředků veřejného
zdravotního pojištění a pojištěnec si odběr i laboratorní vyšetření hradí sám. OZP na úhradu
vyšetření pro samoplátce přispívá – viz informace pro pojištěnce.
Podmínkou pro všechny poskytovatele je splnění personálního zabezpečení a věcného a
technického vybavení.
Podmínky úhrady vyšetření z prostředků v.z.p.:
I.

•
•

indikace odběru a vyšetření (prostřednictvím žádanky):
všeobecný praktický lékař,
praktický lékař pro děti a dorost,
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•
•
•
•

ošetřující lékař poskytovatele lůžkové péče,
ambulantní specialista-pneumolog, event. jiný ambulantní specialista jako součást
předoperačního vyšetření,
v těchto případech je nutno uvést IČP indikujícího poskytovatele
epidemiolog KHS (v tomto případě vykazující a provádějící poskytovatel uvede do
odesílatele IČ konkrétní KHS)

II.
odběr vzorků:
 odběr je vykazován výkonem:
• 09115 – Odběr biologického materiálu jiného než krev na kvantitativní
bakteriologické yyšetření
 výkon je vykazován s dg. U69.75 – Podezření na onemocnění COVID-19
III.
laboratorní vyšetření:
 testování je vykazováno výkony:
• 82040 – Izolace RNA a transkripce pro vyšetření extrahumánního genomu
• 82041 – Amplifikace extrahumánního genomu metodou polymerázové řetězové
reakce (PCR)
• 99945 – (VZP) Rychlotest pro onemocnění COVID-19
= signální výkon s nulovou bodovou hodnotou
= slouží pro potřeby mapování testování COVID-19
= dodáván a hrazen státem
 testování je vykazováno s dg. U69.75 – Podezření na onemocnění COVID-19
 výkony 82040 a 82041 jsou primárně určeny pro provádění v odb. 802 – lékařská
mikrobiologie
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