Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
___________________________________________________________________________

Očkování proti chřipce hrazené z prostředků veřejného
zdravotního pojištění
V souladu se zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění, jsou
hrazenými službami vyšetření a prohlídky prováděné v rámci opatření proti infekčním
onemocněním, tj. i očkování a úhrada léčivých přípravků obsahujících očkovací látky proti
chřipce v provedení nejméně ekonomicky náročném, a to dle:
§ 30, odst. (2), písm. b), bod 4 u osob:
a) nad 65 let věku,
b) po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk,
c) kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév,
nebo dýchacích cest, nebo ledvin, nebo diabetem,
d) umístěných ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče nebo
v domovech pro seniory, anebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo
v domovech se zvláštním režimem.
§ 30, odst. (2), písm. b), bod 7 u osob:
a) s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismus nebo asplenie),
b) po autologní nebo allogenní transplantaci kmenových hemopoetických buněk,
c) se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují
dispenzarizaci na specializovaném pracovišti,
d) po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci.
Registrující všeobecný praktický lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost:
vykazuje OZP očkování proti chřipce provedené pojištěncům OZP ve výše uvedených
případech na dokladu 01 (výkon aplikace 02125 – Očkování včetně očkovací látky, která je
hrazena z veřejného zdravotního pojištění) a k tomu na dokladu 03 příslušnou očkovací látku
jako ZULP k výkonu aplikace).
Neregistrující všeobecný praktický lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost
nebo
jiný ošetřující lékař:
vykazuje OZP očkování proti chřipce provedené pojištěncům OZP
a) v případě vyžádání provedení očkování od jejich registrujícího lékaře (Poukaz na
vyšetření/ošetření K) výkon aplikace 02125 na dokladu 06 a k tomu na dokladu 03
očkovací látku jako ZULP,
b) v případě, že pojištěnec nebude mít k dispozici Poukaz na vyšetření/ošetření K, ale
patří do některé z výše uvedených skupin a očkování mu má být provedeno a hrazeno
z veřejného zdravotního pojištění, vykazuje neregistrující lékař provedené očkování na
dokladu 01 (výkon aplikace 02125) a k tomu na dokladu 03 očkovací látku jako
ZULP.
Pozn.: pojišťovna hradí poskytovateli očkovací látku do výše ekonomicky nejméně nákladné
varianty pro jednotlivé vakcíny

