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

Účinnost: dnem vydání

Preskripce léčivých přípravků a zdravotnických prostředků
V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu na území ČR z důvodu ohrožení zdraví v
souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru umožní OZP všem svým smluvním partnerům
realizaci preskripce léčivých přípravků a zdravotnických prostředků i na základě elektronické
konzultace lékaře s pacientem (tj.: telefonicky, e-mailem, telekonference, videokonference,
apod.), a to s okamžitou platností až do odvolání.

Záznam o provedení této elektronické komunikaci musí být zaznamenán ve zdravotnické
dokumentaci pacienta.
Doplnění ze dne 20. 3. 2020 je ke dni 31. 3 2020 aktualizováno – platné znění:
V některých, dále upřesněných případech bude OZP za období od 19. března 2020, neboli od
data vyhlášení akceptace předepisování LP a ZP na základě elektronické komunikace
předepisujícího lékaře s pacientem, až do data, kdy bude tato akceptace odvolána, uznávat také
doklady, které nebudou mít charakter originálního dokumentu (Recept, Poukaz), ale bude se
jednat o dokumenty vytištěné ze souboru odeslaného do lékárny/výdejny formou
naskenovaného (popřípadě ofoceného) Receptu/Poukazu.
Primárně platí, že předepisující lékař vystaví poukaz standardním způsobem (tedy v papírové
podobě) a po dohodě s pacientem (v průběhu distančního vyšetření) jej, plně a správně
vyplněný, odešle na dohodnutou adresu k rukám pacienta (zákonného zástupce). Předepisující
lékař informaci o způsobu odeslání Poukazu (poštou) vždy zapíše do zdravotní dokumentace
pacienta. Pacient dále s poukazem nakládá stejným způsobem, jako bylo doposud obvyklé – to
znamená, že jej nejpozději do 90 dnů od vystavení uplatní u poskytovatele lékárenských služeb
(lékárna, výdejna zdravotnických prostředků), nebo u smluvního výdejce zdravotnických
prostředků.
V případě, že pacient není z objektivních, nebo z medicínských důvodů schopen si poukaz
v papírové podobě vyzvednout pak je možné, aby si s předepisujícím lékařem (během
distančního vyšetření) domluvili zaslání Poukazu v elektronické podobě. V takovém případě
předepisující lékař zhotoví sken obou stran řádně vystaveného Poukazu a tento odešle
domluveným způsobem pacientovi (zašifrovaný, s dohodnutým heslem). Předepisující lékař
informaci o způsobu odeslání Poukazu (elektronicky) vždy zapíše do zdravotní dokumentace
pacienta.

Strana 1 (celkem 2)

V případě dotazů, které by se týkaly preskripce a uplatnění Poukazů (popřípadě poukazů a
Žádanek) na úhradu zdravotnických prostředků, kontaktujte e-mailovou adresu
zdravpro@ozp.cz.
Doplnění ze dne 25. 3. 2020
OZP umožní po dobu platnosti preventivně-bezpečnostních opatření v souvislosti
s onemocněním COVID-19 svým smluvním poskytovatelům zdravotních služeb podávat
žádosti o schválení LP a PZLÚ na období až 6 měsíců (jedná se o případy, kdy ze zákona
vyplývá, že k úhradě LP a PZLÚ z prostředků v.z.p. je nutné schválení revizního lékaře a tam,
kde klinický stav, průběh onemocnění a zkušenosti s danou léčbou u daného pacienta tento
přístup dovolují).
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