Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
___________________________________________________________________________
Opatření č. 7/2020 z důvodu preventivně-bezpečnostních ochranných opatření v době
vyhlášeného nouzového stavu na území ČR
Datum vydání: 17. 3. 2020

Účinnost: dnem vydání

Informace pro všeobecné praktické lékaře
a praktické lékaře pro děti a dorost
OZP umožní poskytovatelům odb. 001 – všeobecný praktický lékař a 002 – praktický
lékař pro děti a dorost po dobu preventivně-bezpečnostních ochranných opatření v době
vyhlášeného nouzového stavu na území ČR následující.
Všeobecní praktičtí lékaři a praktičtí lékaři pro děti a dorost, mají výkon:
09513 – Telefonická konzultace ošetřujícího lékaře pacientem
standardně hrazen v rámci kapitační platby.
Vzhledem k aktuální situaci v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeného virem
SARS-CoV-2 akceptuje OZP s okamžitou platností do doby ukončení nouzového stavu
vykázání výkonu:
01543 – (VZP) Epizoda péče/kontakt u pacientů od 18 let věku v souvislosti s klinickým
vyšetřením v ordinaci lékaře primární péče
i v rámci shora uvedené telefonické konzultace lékaře s pacientem.
Praktickým lékařům pro děti a dorost pak OZP umožní vykazovat výkon 01543 v rámci
telefonické konzultace lékaře s pacientem nebo rodinným příslušníkem u všech pacientů, tj. i
mladších 18 let.
Provedení výkonu telefonické konzultace musí být explicitně a podrobně zaznamenáno ve
zdravotnické dokumentaci pacienta, včetně záznamu o času telefonického kontaktu.
Doplnění ze dne 23. 3. 2020:
Potvrzení o účasti na LSP od poskytovatelů odb. 001 a 002 lze doložit formou čestného
prohlášení následně po ukončení mimořádných opatření v souvislosti s vyhlášeným nouzovým
stavem.
Čestné prohlášení musí obsahovat identifikaci poskytovatele a poskytujícího lékaře, počet
služeb, identifikaci kraje a poskytovatele LSP, kde byla služba poskytnuta.
Doplnění ze dne 25. 3. 2020:
Správný postup při indikaci laboratorního vyšetření COVID-19 všeobecnými
praktickými lékaři:
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1) registrovaný pacient
• vystavení žádanky k odběru vzorku a laboratornímu vyšetření pro COVID-19
• vykázání výkonu 01543 – (VZP) Epizoda péče/kontakt u pacientů od 18 let
věku v souvislosti s klinickým vyšetřením v ordinaci lékaře primární péče
2) neregistrovaný pacient
• vystavení žádanky k odběru vzorku a laboratornímu vyšetření pro COVID-19
• vykázání výkonů 01023 – Cílené vyšetření praktickým lékařem + 01543 –
(VZP) Epizoda péče/kontakt u pacientů od 18 let věku v souvislosti s klinickým
vyšetřením v ordinaci lékaře primární péče
Správný postup při indikaci laboratorního vyšetření COVID-19 praktickými lékaři pro
děti a dorost:
1) registrovaný pacient
• vystavení žádanky k odběru vzorku a laboratornímu vyšetření pro COVID-19
• vykázání výkonu 01543 – (VZP) Epizoda péče/kontakt u pacientů od 18 let
věku v souvislosti s klinickým vyšetřením v ordinaci lékaře primární péče
3) neregistrovaný pacient
• vystavení žádanky k odběru vzorku a laboratornímu vyšetření pro COVID-19
• vykázání výkonů 02023 – Cílené vyšetření praktickým lékařem pro děti a
dorost – dítě do 6 let (nebo 02033 – Cílené vyšetření praktickým lékařem pro
děti a dorost – dítě nad 6 let) + 01543 – (VZP) Epizoda péče/kontakt u pacientů
od 18 let věku v souvislosti s klinickým vyšetřením v ordinaci lékaře primární
péče
V případě uzavření praxe registrujícího všeobecného praktického lékaře nebo praktického
lékaře pro děti a dorost může indikovat laboratorní vyšetření COVID-19 kterýkoli dostupný
všeobecný praktický lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost.
Doplnění ze dne 16. 4. 2020:
Po dobu platnosti mimořádných organizačních opatření souvisejících s onemocněním COVID19 způsobeným virem SARS-CoV-2 OZP upravuje u poskytovatelů praktického lékařství pro
děti a dorost pravidla pro vykazování preventivní péče a očkování takto:
•
•

u výkonu 02022 – Opakované komplexní vyšetření praktickým lékařem pro děti a
dorost – dítě do 6 let je tolerováno pozdější vykázání až do 9 měsíců po dokončení 6
let věku;
v případě řádně nahlášeného zástupu je umožněno výkon preventivních prohlídek u
dětí do 6 let a výkon očkování vykázat u neregistrovaných pojištěnců na dokladu 01 –
Vyúčtování výkonů v ambulantní péči.

Doplnění ze dne 24. 4. 2020:
V návaznosti na mimořádné organizační opatření MZ ČR ze dne 15. 4. 2020 a na algoritmus
testování COVID-19 k ukončení karantény ze dne 17. 4. 2020 informuje OZP o správném
vykazování výkonů při ukončování karantény u osob, kterým byla nařízena karanténa z
důvodu kontaktu s osobou s onemocněním COVID-19.
Vyšetření v souvislosti s ukončením karantény u osob, kterým byla nařízena karanténa z důvodu
kontaktu s osobou s onemocněním COVID-19, provádí:
• registrující všeobecný praktický lékař
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•
•
•

registrující praktický lékař pro děti a dorost
jiný všeobecný praktický lékař, ke kterému je vyšetření indikováno registrujícím
všeobecným praktickým lékařem
jiný praktický lékař pro děti a dorost, ke kterému je vyšetření indikováno registrujícím
praktickým lékařem pro děti a dorost

Poskytovatel, který provádí krevní test na přítomnost protilátek (RAPID test), vykazuje
výkony:
•
•
•

09111 – Odběr kapilární krve
01543 – Epizoda péče/kontakt u pacientů od 18 let věku v souvislosti s klinickým
vyšetřením v ordinaci lékaře primární péče
99945 – Rychlotest pro onemocnění COVID – 19 (signální výkon s nulovou bodovou
hodnotou sloužící pro potřeby mapování testování COVID-19)
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