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Určeno poskytovatelům zdravotních služeb:
Ve vazbě na vydání Rozhodnutí MZ ČR ze dne 3. 3. 2022 dočasně povolující distribuci, výdej
a používání neregistrovaného léčivého přípravku EVUSHELD (monoklonální protilátka), definování
cílové populace, indikačních kritérií a dohodou se společností AstraZeneca ve věci uzavření Smlouvy
o dohodnuté konečné ceně, je z důvodu zajištění mimořádné úhrady v rámci ambulantního použití
zaveden nový VZP-výkon 99916 – (VZP) AMBULANTNÍ APLIKACE EVUSHELD
V PREEXPOZIČNÍ PROFYLAXI COVID-19.
Indikační podmínky jsou zveřejněny na stránkách MZ ČR – viz vždy konkrétní „Rozhodnutí MZ ČR“.
VZP výkon 99916 - (VZP) AMBULANTNÍ APLIKACE EVUSHELD V PREEXPOZIČNÍ
PROFYLAXI COVID-19
Obsahem VZP výkonu 99916 je kompletní činnost spojená s aplikací léčivého přípravku ve dvou
samostatných po sobě následujících intramuskulárních injekcích. Součástí výkonu je přímo
spotřebovaný materiál (PMA – konečná cena léčivého přípravku) a činnosti spojené s aplikací léčivého
přípravku zdravotnickým pracovníkem (zejména provedení antigenního testu bezprostředně před
aplikací, klinické vyšetření a odběr anamnézy, seznámení pacienta s důvody podání, injekční aplikace,
krátkodobá observace, záznam do zdravotnické dokumentace). K VZP výkonu 99916 není možné
vykázat žádný další zdravotní výkon.
Ohodnocení výkonu, včetně PMA: 32 999,- Kč, vč. režie
Metodika nasmlouvání a vykazování VZP výkonu 99916
• výkon lze nasmlouvat poskytovatelům akutní lůžkové péče, kterým byl udělen statut centra
vysoce specializované péče podle § 112 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů v oblasti:
o transplantační medicíny,
o onkologické péče,
o hematoonkologické péče,
o hematologické péče,
o péče o pacienty s roztroušenou sklerózou a neuromyelitis optica
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výkon lze dále nasmlouvat poskytovatelům akutní lůžkové péče s místem poskytování v krajském
městě v případě, že v kraji není zřízeno žádné z výše uvedených center vysoce specializované
péče;
výkon bude nasmlouván na základě žádosti oprávněného poskytovatele zaslané na místně
příslušnou Regionální pobočku VZP ČR;
výkon bude nasmlouván pouze na 1 IČP ambulantního pracoviště lékařské odbornosti, a to
dle výběru poskytovatele – prostřednictvím tohoto IČP bude výkon vykazován zdravotní
pojišťovně;
podání přípravku EVUSHELD indikuje lékař se specializovanou způsobilostí (praktický lékař,
ambulantní specialista, lékař poskytovatele akutní lůžkové péče);
léčivý přípravek EVUSHELD je možné poskytnout pacientovi pouze na základě dokladu 06
(Poukaz na vyšetření/ošetření) vystaveného indikujícím lékařem na základě klinického vyšetření
pacienta; na dokladu 06 indikující lékař uvede odůvodnění požadavku na poskytnutí léčivého
přípravku EVUSHELD pacientovi;
poskytovatel lůžkové péče vykazuje VZP výkon 99916 na dokladu 06, kdy žadatelem bude
indikující lékař; žadatelem může být i ambulantní pracoviště poskytovatele akutní lůžkové péče;
současně s VZP výkonem 99916 nelze vykázat žádný další zdravotní výkon.
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