Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a
stavebnictví
___________________________________________________________________________

V návaznosti na Mimořádné opatření MZ ČR vydané k ochraně obyvatelstva a prevenci
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV2 dochází s platností od 1. 6. 2021 k následujícím změnám:
Změna v organizaci plošného testování obyvatel ČR prostřednictvím POC antigenních
testů (změna výkonu 99949)
99949 (VZP) Průkaz antigenu SARS-CoV-2 realizovaný v rámci plošného testování
• výkon lze provést nejvýše 1x za7 dní/1 RČ
• mění se hodnota výkonu na 201 Kč (včetně testovací sady)
Zavedení možnosti screeningového RT-PCR testování na žádost pojištěnce bez indikace
lékaře (zavedení 2 nových výkonů pro screeningové PCR vyšetření)
09950 – (VZP) Odběr biologického materiálu pro screeningové PCR
• odběr biologického materiálu je prováděn dle konkrétní metodologie stanovené
laboratoří (nelze vykázat společně s výkonem 09115)
• vykazování = s dg. Z11.5 – Screeningové vyšetření specializované na jiné virové
nemoci na dokladu 01 nebo 05
• bude hrazen mimo regulační mechanismy výkonově od 1. 6. 2021
• ohodnocení = 47 Kč
• OF = 2x za měsíc
• platnost od – do = v souladu s platnými Mimořádnými opatřeními MZ ČR
• o nasmlouvání výkonu může požádat odběrové centrum – odb. 955+ odběrové místo –
odb. 957; antigenní odběrové centrum – odb. 958; VPL – odb. 001; PLDD – odb. 002
82350 – (VZP) Screeningové testování COVID-19 pomocí metody PCR
• výkon obsahuje kompletní činnosti realizované v rámci výkonu (náklady na
zdravotnické pracovníky, přímo spotřebovaný materiál, tj. chemie pro izolaci NK,
transkripci a PCR, amortizaci přístrojového vybavení pro RT-PCR, vyhodnocení testu,
likvidace infekčního materiálu, osobní ochranné prostředky, zápis do ISIN, zpráva pro
testovaného informující o výsledku testu, certifikát o výsledku absolvovaného testu)
• vykazování = s dg. Z11.5 – Screeningové vyšetření specializované na jiné virové
nemoci na dokladu 06
• bude hrazen mimo regulační mechanismy výkonově od 1. 6. 2021
• ohodnocení = 614 Kč
• OF = 2x za měsíc
• platnost od – do = v souladu s platnými Mimořádnými opatřeními MZ ČR
• o nasmlouvání výkonu mohou požádat PZS oprávnění provádět laboratorní diagnostiku
onemocnění COVID-19, kteří jsou zveřejněni na webových stránkách SZÚ a již mají
nasmlouvány výkony 82301 a 82302
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