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Určeno smluvním poskytovatelům zdravotních služeb v odb. 001 – všeobecný praktický lékař,
odb. 002 – praktický lékař pro děti a dorost a ostatních ambulantních lékařských odborností
nelůžkových poskytovatelů, kteří se zapojí do očkování proti onemocnění COVID-19
Tímto Organizačním opatřením VZP ČR se ruší Organizační opatření VZP ČR č. 15/2021.
V souladu se Strategií očkování proti nemoci COVID -19 probíhá očkování proti onemocnění COVID19 kromě dalších poskytovatelů zdravotních služeb uvedených v Organizačním opatření VZP ČR
č. 57/2020 též v ordinacích
• smluvních poskytovatelů v odb. 001 – všeobecný praktický lékař;
• smluvních poskytovatelů v odb. 002 – praktický lékař pro děti a dorost;
• smluvních nelůžkových poskytovatelů jednotlivých ambulantních lékařských odborností, kteří
se do procesu očkování zapojili;
Pro účely vykazování provedeného očkování proti onemocnění COVID-19 je umožněno
poskytovatelům vykazovat VZP výkony, které jsou uvedeny v Organizačním opatření VZP ČR
č. 56/2020.
Za účelem zvýšení proočkovanosti proti onemocnění COVID-19 a s ohledem na zvýšenou časovou
náročnost edukace pacientů v souvislosti s očkováním proti onemocnění COVID-19 se pro období
od 1. 12. 2021 do 31. 12. 2021 zavádí tyto bonifikační výkony:
1) Bonifikace smluvních praktických lékařů (odb. 001/002) a smluvních nelůžkových poskytovatelů
jednotlivých ambulantních lékařských odborností za očkování proti onemocnění COVID-19 –
aplikace 1. nebo posilující dávky očkování
99928 - (VZP) BONIFIKACE PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ A AMBULANTNÍCH SPECIALISTŮ
ZA OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19 – APLIKACE PRVNÍ NEBO POSILUJÍCÍ DÁVKY
•
•
•

výkon je určen pro smluvní poskytovatele v odb. 001, 002, v dalších lékařských odbornostech
ambulantní specializované péče
úhrada bonifikačního výkonu 99928 je stanovena ve výši 113 Kč
výkon se vykazuje spolu s výkonem očkování proti onemocnění COVID-19 dle použité
očkovací látky, a to pouze v případě:

1

aplikace první dávky očkování;
aplikace posilující dávky očkování (zpravidla 3. dávka očkování v případě dvoudávkového schématu, resp. posilující dávka v případě jedno-dávkového schématu);
v případě praktických lékařů lze výkon vykázat u jím registrovaného, i u neregistrovaného
pojištěnce
o nasmlouvání výkonu poskytovatelé odb. 001 a 002 nemusí žádat – nasmlouvání do Přílohy
č. 2 Smlouvy bude probíhat automaticky
o nasmlouvání výkonu poskytovatelé odb. 203 a 205, kteří se již do procesu očkování zapojili
(mají již nasmlouvány výkony očkování) nemusí žádat – nasmlouvání do Přílohy č. 2 Smlouvy
bude probíhat automaticky
v případě ostatních lékařských odborností bude výkon nasmlouván do Přílohy č. 2 Smlouvy
společně s výkony očkování těm smluvním ambulantním poskytovatelům, kteří mají zájem se
do očkování zapojit a požádají o nasmlouvání místně příslušnou regionální pobočku VZP ČR
o
o

•
•
•
•

2) Bonifikace smluvních praktických lékařů (odb. 001/002) za očkování proti COVID-19 ve vlastním
sociálním prostředí
99929 - (VZP) BONIFIKACE PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ ZA OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19 VE
VLASTNÍM SOCIÁLNÍM PROSTŘEDÍ
•
•
•
•
•
•
•

výkon je určen pro smluvní poskytovatele v odb. 001 a v odb. 002
úhrada bonifikačního výkonu 99929 je stanovena ve výši 500 Kč
k výkonu nelze vykazovat bonifikační výkon 99928
výkon se vykazuje spolu s výkonem očkování proti onemocnění COVID-19 dle použité
očkovací látky
dále je umožněno vykázat výkon návštěvy praktického lékaře u pacienta a přepravní výkon č. 10
- Přeprava zdravotnického pracovníka v návštěvní službě
výkon lze vykázat v případě očkování u registrovaného, i neregistrovaného pojištěnce
ve vlastním sociálním prostředí pacienta bez ohledu na pořadí dávky očkování
o nasmlouvání výkonu poskytovatelé odbornosti 001 a 002 nemusí žádat - nasmlouvání
do Přílohy č. 2 Smlouvy bude probíhat automaticky
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