Informace k antigennímu testování
Aktualizace 7. 12. 2020
V návaznosti na Mimořádné opatření MZ ČR č.j. MZDR 53806/2020-1/MIN/KAN ze dne
30.11.2020 vydané k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění
COVID-19 způsobeného koronavirem SARS-CoV-2 bude testování prostřednictvím POC
antigenních testů dle výše uvedeného opatření realizované v garantované síti antigenních
odběrových center (dále jen „AOC“) a dále v síti ambulantních poskytovatelů zdravotních
služeb.

I.
TESTOVÁNÍ URČENO PRO
• screeningové opakované vyšetřování rizikových osob nejméně každých 5 dní dle
Národní strategie testování nemoci COVID-19
• diagnostika COVID-19 u pacientů se závažnými příznaky respiračního onemocnění,
které trvají kratší dobu než 3 dny
• testování pacientů s klinicky závažnými rizikovými faktory před poskytnutím
plánovaných zdravotních služeb
• epidemiologické testování osob při lokálním vzplanutí epidemie dle Národní strategie
testování nemoci COVID-19
Pozn.: Mimořádná opatření MZ ČR nahrazují indikaci lékařem – v rámci nařízení
celoplošného testování není třeba, aby screeningové POC antigenní testy indikoval lékař.

II.

PROVÁDĚNÍ A VYKAZOVÁNÍ TESTOVÁNÍ

zaveden nový výkon:
99948 – (VZP) průkaz antigenu SARS-CoV-2 realizovaný v antigenním odběrovém centru
podmínky výkonu:
• obsah výkonu = kompletní činnosti realizované v rámci provádění výkonu, kterými
jsou odběr biologického materiálu, zpracování vzorku, testovací kit na antigenní test,
vyhodnocení testu, osobní ochranné prostředky, zápis do ISIN
• k výkonu se nevykazuje žádný další zdravotní výkon
• OF = 1/den
• cena = 350,72 Kč
• vykazování = elektronicky, standardně na dokladu typu 01, 05 nebo 06 (IČ a
odbornost poskytujícího pracoviště bude uvedeno i v poli žádajícího pracoviště)
• doporučená diagnóza = Z11.5 – Screeningové vyšetření specializované na jiné
virové nemoci
• úhrada = výkonově, mimo regulační mechanismy
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III.

SÍŤ POSKYTOVATELŮ AOC

Poskytovatelé zdravotních služeb, kteří jsou zařazeni do sítě AOC, provádějí testování
prostřednictvím POC antigenních testů v souladu s výše uvedeným Mimořádným opatřením
MZ ČR.
1) prioritní síť AOC
PZS s již nasmlouvanou odb. 955 – odběrové centrum a odb. 957 – odběrové místo
všem těmto PZS s již nasmlouvanou odb. 955 nebo 957 bude automaticky (bez žádosti)
do Přílohy č. 2 POD stávající odb. 955/957 nasmlouván nový výkon:
99948 – (VZP) průkaz antigenu SARS-CoV-2 realizovaný v antigenním odběrovém centru
•
•

2) doplnění regionální dostupnosti
•

•
•

poskytovatel (libovolné odb.), který má o provádění antigenního testování zájem a
splňuje níže uvedené podmínky, může požádat standardním způsobem o nasmlouvání
nové odb. 958 – antigenní odběrové centrum
pod tuto odb. mu bude nasmlouván nový výkon:
99948 – (VZP) průkaz antigenu SARS-CoV-2 realizovaný v antigenním odběrovém
centru

podmínky pro odb. 958:
• smluvní poskytovatel zdravotních služeb
• provozní doba: min. 3 dny v týdnu, min. 4 hodiny denně
• přítomnost zdravotnického pracovníka realizujícího odběr biologického materiálu
• zajistí funkční rezervační systém pro objednání pacientů
• řádné označení AOC a vytvoření bezpečnostního koridoru pro pacienty přicházející
k odběru a vyšetření
• oddělený provoz (prostorově nebo časově) pro provedení tesu a následné sdělení
výsledků
• vybavení PC s připojením k internetu
• zajištění skladovacích prostor pro antigenní testy (zajištění dodržení teploty dle
doporučení výrobce testů)
• zajištění dodržení bezpečnostních opatření jako v případě odběru pro PCR
• zajištění provedení testu s co nejmenší časovou ztrátou mezi odběrem biologického
materiálu a vlastním testem
• napojení na elektronické nástroje Chytré karantény pod správou MZ ČR (ISIN) a
naplnění všech povinných a jednotných hlášení
• činnost bude v souladu s algoritmy testování
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podmínky výkonu 99948:
viz bod II
3) poskytovatelé ambulantních zdravotních služeb
a)
b)
c)
d)

smluvní poskytovatelé primární péče (odb. 001, 002, 014, 603)
smluvní poskytovatelé v ambulantních lékařských odbornostech
nesmluvní poskytovatelé primární péče (odb. 001, 002, 014, 603)
nesmluvní poskytovatelé v ambulantních lékařských odbornostech

Tito poskytovatelé musí plnit níže uvedené minimální požadavky:
•
•

napojení na elektronické nástroje Chytré karantény pod správou MZ ČR (ISIN) a
naplnění všech povinných a jednotných hlášení
přítomnost zdravotnického pracovníka realizujícího odběr biologického materiálu

Vykazování a úhrada výkonu u SMLUVNÍCH poskytovatelů hrazených služeb:
•

smluvní poskytovatel primární péče a smluvní poskytovatel v ambulantních
lékařských odbornostech zašle žádost o možnost provádět a vykazovat POC antigenní
testování dle Mimořádného opatření MZ ČR. Následně bude tomuto poskytovateli
umožněno vykazovat výkon 99948 (bude mu zařazen do Přílohy č. 2 Smlouvy). Pro
vykazování výkonu platí podmínky uvedené v bodu II.

Vykazování a úhrada výkonu u NESMLUVNÍCH poskytovatelů ambulantních zdravotních
služeb:
•

•
•

•

•
•

nesmluvním poskytovatelem je poskytovatel, který nemá uzavřenou žádnou smlouvu o
poskytování a úhradě hrazených služeb s žádnou zdravotní pojišťovnou, tedy nebylo
mu doposud přiděleno identifikační číslo zařízení (IČZ).
Zažádá o přidělení IČZ a IČP (identifikační číslo pracoviště) u VZP ČR.
Poštou nebo e-mailem přes https://portal.ozp.cz/cpod825ano.phtml (e-podatelnu OZP)
zašle žádost o registraci jako nesmluvní partner:
o do kolonky Druh vyberte: PZS (zdravotnické zařízení) – Dotaz/žádost ke
smluvním podmínkám (uzavření smlouvy, rozsah zdravotních služeb, změny
údajů v příloze smlouvy)
o do kolonky Předmět uveďte: Antigenní testování nesmluvní poskytovatel + IČZ
přidělené VZP
je potřeba dodat v příloze
o přidělené IČZ
o bankovní spojení
OZP potvrdí zaevidování jako nesmluvní partner pro vykazování vyšetření na
přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů.
V době, kdy ještě nemá poskytovatel přidělené IČZ, může testy provádět, mezitím je
však nutno vyřídit všechny náležitosti.
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•
•
•

Poskytovateli je umožněno vykazovat výkon 99948 realizovaný v souladu
s Mimořádným opatřením MZ ČR
Poskytovatel vykazuje provedený výkon testování na dokladu 01 nebo 05.
Dále platí pro vykazování podmínky uvedené v bodu II.

Pozn.:
postup v návaznosti na výsledek vyšetření:
• (osoba +) s příznaky respirační infekce → není třeba konfirmace metodou PCR, je
potvrzena diagnóza COVID-19
• (osoba –) s klinickými příznaky → je žádoucí konfirmační vyšetření PCR
• (osoba –) v případě podezření na onemocnění → vhodné test zopakovat za 3 – 5 dní
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