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Určeno poskytovatelům lůžkové péče

Po dobu platnosti mimořádných organizačních opatření souvisejících s onemocněním
COVID-19 způsobeným virem SARS-CoV-2 ve vazbě na vydání Mimořádného opatření MZ
ČR z 6. 4. 2020 (vyčlenit ve zdravotnických zařízeních, s výjimkou pracovišť akutní lůžkové
péče, nebo v zařízeních pobytových sociálních služeb s odpovídajícím personálním
zabezpečením na území každého kraje a hlavního města Prahy prostory s lůžkovou kapacitou
pro oddělení osob, jimž jsou poskytovány sociální služby, u kterých se prokázalo
onemocnění COVID-19, alespoň v rozsahu 60 lůžek na 100 000 obyvatel kraje nebo
hlavního města Prahy, a to operativně podle potřeby vyvolané aktuální epidemiologickou
situací, a zajistit, aby tyto prostory byly zřetelně označeny) VZP ČR akceptuje
• umístění klientů pobytových zařízení sociálních služeb s prokázaným
onemocněním COVID-19 na pracoviště zvláštní ambulantní péče (odb. 004)
• navýšení počtu lůžek následné péče (OD 00024) u stávajících poskytovatelů
zdravotních služeb s nasmlouvanými lůžky OD 00024 (forma zdravotních služeb
následná lůžková péče)
• navýšení počtu lůžek dlouhodobé péče (OD 00005) u stávajících poskytovatelů
zdravotních služeb s nasmlouvanými lůžky OD 00005 (forma zdravotních služeb
dlouhodobá lůžková péče),
a to bez promítnutí těchto změn do Přílohy č. 2 Smlouvy o poskytování a úhradě hrazených
služeb.
Důsledkem vydání Mimořádného opatření MZ ČR z 6. 4. 2020 dochází ke změně organizace
péče u poskytovatelů lůžkové péče s garancí zajištění personálního zabezpečení a věcného a
technické vybavení na přechodnou dobu po dobu platnosti mimořádných opatření s účinností
od 15. 4. 2020.
Realizované změny poskytovatelé lůžkové péče oznamují místně příslušné Regionální
pobočce VZP ČR.
Klienti pobytových zařízení sociálních služeb, u kterých se prokázala pozitivita onemocnění
COVID – 19, kteří nevykazují klinické příznaky onemocnění, jsou primárně umístěni na
lůžka odb. 004.
Z prostředků veřejného zdravotní pojištění není hrazeno umístění klientů pobytových zařízení
sociálních služeb umístěných ve zdravotnických zařízení z jiných, než zdravotních důvodů, tj.
z důvodu nedostatku personálu v pobytovém zařízení sociálních služeb nebo z důvodu
umístění klientů pobytového zařízení sociálních služeb do karantény.

Strana 1 (celkem 1)

