Antigenní testování zaměstnanců

Testování zaměstnanců lze provádět prostřednictvím POC antigenních testů v garantované
síti antigenních odběrových center, v sekundární síti a rovněž u dalších poskytovatelů
zdravotních služeb (viz níže).
POC antigenní testy pro detekci antigenu SARS-CoV-2:
•
•
•

musí mít CE IVD certifikaci a současně deklarovanou citlivost nejméně 90 % a
specificitu nejméně 97 %,
nákup testů si zajišťují jednotliví poskytovatelé zdravotních služeb,
poskytovatel pro případnou kontrolu zdravotní pojišťovny archivuje doklady o nákupu
testu a doklad o tom, že při testování byla použita testovací sada splňující uvedená
kvalitativní kritéria.

K testování zaměstnanců hrazeného z prostředků veřejného zdravotního pojištění a jeho
vykazování k úhradě slouží výkon:
99949 - (VZP) průkaz antigenu SARS-CoV-2 realizovaný v rámci plošného testování
podmínky výkonu:
• obsah výkonu = kompletní činnosti realizované v rámci provádění výkonu, kterými jsou
odběr biologického materiálu, zpracování vzorku, testovací sada - POC antigenní test,
vyhodnocení testu, osobní ochranné prostředky, zápis do ISIN
• k výkonu se nevykazuje žádný další zdravotní výkon
• výkon určen pro realizaci plošného antigenního testování fyzických osob v souladu
s MO MZČR
• ve výkonu jsou zakalkulovány kompletní činnosti zdravotnického pracovníka a veškerý
spotřebovaný materiál (test, OOP)
• ve výkonu je zakalkulována práce zdravotnického pracovníka a veškerý spotřebovaný
materiál
• OF = 1/3 dny
• cena = 350,72 Kč
• platnost = dle Mimořádných opatření MZ ČR
• odb. = 999
Možné způsoby zajištění
z prostředků v.z.p.):

testování

zaměstnanců

zaměstnavatelem

(hrazeného

1) zaměstnavatel si smluvně zajistí testování prostřednictvím smluvního
poskytovatele zdravotních služeb, který požádá dle zákona o zdravotních službách o
povolení nového místa poskytování zdravotních služeb (v sídle firmy) a po jeho získání
bude ve firmě provádět antigenní testování
• výkon 99949 bude poskytovateli nasmlouván na základě jeho žádosti a po doložení
nového místa poskytování

nebo
2) antigenní testování ve firmě bude prováděno prostřednictvím poskytovatele
pracovně lékařských služeb (držitele oprávnění k poskytování zdravotních služeb)
v režimu sekundární sítě – a to:
o PZS má současně s OZP smlouvu v odb. 001 – VPL (v případě, že nemá ordinaci
v areálu firmy, požádá dle zákona o ZS o povolení o nové místo poskytování
zdravotních služeb)
• pokud poskytovatel již nemá výkon 99949 nasmlouván, lze o něj požádat a
výkon mu bude na základě jeho žádosti a ověření místa poskytování
nasmlouván
nebo
o PZS nemá s OZP uzavřenu žádnou smlouvu – bude k němu přistupováno jako k
nesmluvními poskytovateli
• postup zasmluvnění popsán v opatření č. 37 – Plošné antigenní testování
nebo
3) zaměstnavatel odešle své zaměstnance do sítě stávajících antigenních odběrových
míst

