VÝKONY PRO ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ
Kód
99946

99947

Název výkonu
(VZP) Průkaz antigenu SARS-CoV-2 v biologickém
materiálu u pacientů

Kdo vyšetření provádí

OF

Indikace/určeno

Poznámka

6/měsíc sociální služby - klienti
9F9 a 9H9 - pracoviště ústavní péče na
* k * vykazovaná dg. Z11.5
ošetřovatelském lůžku
datu 4.12. 2020 testování ukončeno * vykazování pro OZP = cestou aplikace
925 - domácí péče
926 KDAVKA.207
domácí paliativní péče o pacienta v
terminálním stavu
913 ošetřovatelská péče v sociálních službách

6/měsíc sociální služby - zaměstnanci
9F9 a 9H9 - pracoviště ústavní péče na
(VZP) Průkaz antigenu SARS-CoV-2 v biologickém
materiálu u zaměstnanců poskytovatele přicházejících do ošetřovatelském lůžku
925 - domácí péče
926 přímého styku s pacienty

* vykazovaná dg. Z11.5
* vykazování pro OZP = cestou aplikace
KDAVKA.207

99948

(VZP) Průkaz antigenu SARS-CoV-2 realizovaný v
antigenním odběrovém centru

1/den
955 - odběrová centra
957 - odběrová místa
958 - antigenní odběrová centra
001
- všeobecný praktický lékař
002 praktický lékař pro děti a dorost
014
- klinický stomatolog
603 gynekologie a porodnictví
*v
případě zájmu i jiných lékařských odborností smluvních, lze výkon zařadit pod tuto stávající
odbornnost
* v případě
zájmu nesmluvních poskytovatelů lékařských
odborností, lze výkon sjednat pod odb. 958 antigenní odběrová centra

* screeningové opakované
vyšetřování rizikových osob nejméně
každých 5 dní dle Národní strategie
testování nemoci COVID-19
(pedagogičtí pracovníci)        
* 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

* vykazovaná dg. Z11.5
*
vykazovat lze na dokladu 01 nebo 05
nebo 06 (nesmluvní PZS na dokladu 01
nebo 05)
* napojení na elektronické nástroje
Chytré karantény (ISIN)
* přítomnost zdravotnického
pracovníka realizujícího odběr
biologického materiálu
* provozní doba min. 3dny/týden, 4
hod/den
* zajištění skladovacích prostor pro
antigenní testy
* oddělený provoz
* funkční rezervační systém
* dodržení bezpečnostních opatření

99949

(VZP) Průkaz antigenu SARS-CoV-2 realizovaný v rámci
plošného testování

1/5 dní
955 - odběrová centra
957 - odběrová místa
958 - antigenní odběrová centra
001
- všeobecný praktický lékař
002 praktický lékař pro děti a dorost
014
- klinický stomatolog
603 gynekologie a porodnictví
* v
případě zájmu i jiných odborností - smluvních,
lze výkon zařadit pod tuto stávající odbornnost
* v případě zájmu nesmluvních poskytovatelů,
lze výkon sjednat pod odb. 958 - antigenní
odběrová centra

* plošné - dobrovolné testování
obyvatel
* bez indikace lékaře (v souladu s
Mimořádným opatřením MZ ČR)

* vykazovaná dg. Z11.5
*
vykazovat lze na dokladu 01, nebo 05
nebo 06 (nesmluvní PZS na dokladu 01
nebo 05)
* napojení na elektronické nástroje
Chytré karantény (ISIN)
* přítomnost zdravotnického
pracovníka realizujícího odběr
biologického materiálu
* provozní doba min. 3dny/týden, 4
hod/den
* zajištění skladovacích prostor pro
antigenní testy
* oddělený provoz
* funkční rezervační systém
* dodržení bezpečnostních opatření
(platnost od 16. 12. do 15. 1. 2020)

01306

VZP) Průkaz antigenu SARS-CoV-2 – diagnostika u
symptomatických pacientů

001 - všeobecný praktický lékař
praktický lékař pro děti a dospělé

domácí paliativní péče o pacienta v
terminálním stavu
913 ošetřovatelská péče v sociálních službách

002 - 1/5 dní

diagnostika pacientů s příznaky
vykazovaná dg. U69.75
onemocnění v ordinacích praktických
lékařů

