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Určeno poskytovatelům zdravotních služeb: 
 
Ve vazbě na schválenou registraci léčivého přípravku PAXLOVID a v návaznosti na žádost MZČR 
o úhradu léčivého přípravku PAXLOVID před nadcházející hrozící podzimní vlnou COVID-19 (Č. j.: 
MZDR 24542/2022-1/OLZP) je z důvodu zajištění mimořádné úhrady v rámci ambulantního použití 
zaveden nový VZP-výkon 99917 – (VZP) AMBULANTNÍ VYBAVENÍ PACIENTA 
ANTIVIROTIKEM PAXLOVID U ONEMOCNĚNÍ COVID-19. 

VZP výkon 99917 - (VZP) AMBULANTNÍ VYBAVENÍ PACIENTA ANTIVIROTIKEM 
PAXLOVID U ONEMOCNĚNÍ COVID-19 
Obsahem VZP výkonu je kompletní činnost spojená s vybavením pacienta per orálním antivirotikem 
PAXLOVID (antivirotikum s obsahem léčivé látky nirmatrelvir a ritonavir). Součástí výkonu je přímo 
spotřebovaný materiál (PMA – konečná cena léčivého přípravku) a činnosti spojené s vybavením 
indikovaného ambulantního pacienta tímto léčivým přípravkem. K tomuto VZP výkonu není možné 
vykázat žádný další zdravotní výkon1.  
Podmínkou vykázání výkonu je zadání informace o poskytnutí léčivého přípravku PAXLOVID 
pacientovi do Informačního systému infekční nemoci (ISIN). 

Přípravek PAXLOVID má četné lékové interakce, které je nutné vždy před zahájením léčby indikujícím 
lékařem v rámci rozhodování o indikaci ověřit v SPC a případně upravit ostatní medikaci. Podrobnější 
informace k indikacím a interakcím obsahuje příloha č.1 Mezioborového stanoviska k použití antivirotik 
v léčbě a prevenci progrese covidu-19 (14.7.2022). 
 
Ohodnocení výkonu, včetně PMA: 18 272 Kč, vč. režie  

Metodika nasmlouvání a vykazování VZP výkonu 99917 
• výkon 99917 bude nasmlouván poskytovatelům zdravotních služeb, kteří mají současně 

nasmlouván výkon 99915 (tzv. aplikační centra): 
o poskytovatel zdravotních služeb lůžkové péče s urgentním příjmem typu I nebo typu II, 

                                                 
1 Pozn.: v případě posouzení zdravotního stavu pacienta před vystavením dokladu 06 vykazuje indikující 
lékař standardně klinické vyšetření v rámci své odbornosti  
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o poskytovatel zdravotních služeb akutní lůžkové péče, jejichž zřizovatelem je 
Ministerstvo,  

o poskytovatel zdravotních služeb, který má oprávnění k poskytování zdravotních služeb 
akutní lůžkové péče alespoň v jednom z následujících oborů: vnitřní lékařství, chirurgie,  

• výkon bude nasmlouván pouze na 1 IČP ambulantního pracoviště lékařské odbornosti, a to 
dle výběru poskytovatele – prostřednictvím tohoto IČP bude výkon vykazován zdravotní 
pojišťovně, 

• léčivý přípravek PAXLOVID 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 PAXLOVID pacientovi, a tím garantuje splnění indikačních kritérií, 

• poskytovatel lůžkové péče vykazuje VZP výkon 99917 na dokladu 06, kdy žadatelem bude 
indukující lékař; žadatelem může být i ambulantní pracoviště poskytovatele lůžkové péče; 
v případě hospitalizovaných pacientů z jiných důvodů než je onemocnění COVID-19 může být 
žadatelem i pracoviště poskytovatele lůžkové péče, 

• současně s VZP výkonem 99917 nelze vykázat žádný další zdravotní výkon, 
• podmínkou vykázání výkonu je zadání informace o poskytnutí léčivého přípravku PAXLOVID 

pacientovi do ISIN. 
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