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Určeno poskytovatelům lázeňské léčebně rehabilitační péče

I. Hospitalizace pacienta s prokázaným onemocněním COVID-19
VZP ČR umožňuje poskytovatelům lázeňské rehabilitační péče vytvořit náhradní lůžkové
kapacity pro umístění pacientů původně hospitalizovaných u poskytovatelů akutní lůžkové péče s
prokázaným onemocněním COVID-19, kteří nevykazují závažné klinické příznaky onemocnění, s tím,
že pacient překládaný do náhradní lůžkové kapacity nemůže být z objektivních důvodů (zejména
epidemické důvody, potřeba další ošetřovatelské péče, kterou by bylo možno realizovat v rámci
odb. 925, 913) propuštěn do vlastního sociálního prostředí či umístěn v pobytovém zařízení sociálních
služeb.
Náhradní lůžková kapacita bude vykazována na dokladu 02 výkonem VZP - 00795 (ošetřovací
den) s odborností 9H9 za každý ošetřovací den dle kategorie pacienta 1 nebo 2 s diagnózou U07.1.
Poskytovatel lázeňské léčebně rehabilitační péče garantuje dodržení odpovídajícího personálního
zabezpečení pro poskytování lůžkové péče.
Pokud výše uvedený poskytovatel nemá aktuálně nasmlouvanou odb. 9H9, bude poskytovateli pro účel
vykazování výkonu 00795 přiděleno nesmluvní IČZ. Nesmluvní IČZ bude přiděleno na žádost
poskytovatele, která bude adresována místně příslušné Regionální pobočce VZP ČR.
Délka pobytu pacientů/klientů hrazená ošetřovacím dnem 00795, kteří budou splňovat podmínky výše
uvedené (dg. U07.1, nezávažné klinické příznaky onemocnění), by neměla překročit 10, max. 20 dní od
data odběru pozitivního testu PCR, pokud zdravotní stav nevyžaduje pro komplikace onemocnění
COVID-19 delší pobyt z prokazatelně zdravotní indikace.
Výše úhrady za VZP výkon 00795 je stanovena jako konečná a nepodléhá žádným dalším úpravám
či bonifikacím úhradové vyhlášky pro rok 2021 a nabývá následujících hodnot:
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Kód
ošetřovacího
dne ve tvaru
00795

Hodnota paušální sazby za OD v Kč pro rok 2021

PSOD pro kategorii pacienta 1

00795

PSOD pro kategorii pacienta 2

1 687,35

1 824,94

II. Lázeňská léčebně rehabilitační péče u pacientů po prodělaném
onemocnění COVID-19 s komplikovaným průběhem
Lázeňská léčebně rehabilitační péče u pacientů po prodělaném onemocnění COVID-19
s komplikovaným průběhem může být poskytována jako součást léčebného procesu, jejíž poskytnutí
doporučil ošetřující lékař a potvrdil revizní lékař, a to v případech dodržení podmínek indikačního
seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči, který je přílohou č. 5 zákona č. 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících předpisů.
Zejména lze předpokládat zařazení pacientů do těchto indikačních skupin:

Číslo
Indikace
indikace
V/3
- Stavy po
komplikovaném zánětu
plic.

Základní léčebný
pobyt
K 21 dnů

Opakovaný léčebný pobyt

Do 4 měsíců po
ukončení
hospitalizace.
K 21 dnů

K 21 dnů

V/4

- Bronchiektazie

Možnost
prodloužení.

1x v průběhu kalendářního
roku. Možnost prodloužení.

V/5

- Recidivující záněty
dolních cest dýchacích
a chronické záněty
dýchacího ústrojí jako
nemoc z povolání podle
jiného právního
předpisu, který stanoví
seznam nemocí
z povolání.
- Astma bronchiale.

K 28 dnů

K 28 dnů

- Chronická obstrukční
plicní nemoc.

Prokázaná ventilační
porucha - pokles
hodnoty objemu
vzduchu
vydechnutého

Prokázaná ventilační porucha
pokles hodnoty objemu
vzduchu vydechnutého
v první sekundě při
maximálním úsilí (FEV) 1
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v první sekundě při
maximálním úsilí
(FEV)
1 sec opakovaně pod
60 % náležité
hodnoty nebo
nutnost dlouhodobé
(více než 6 měsíců
v roce) systémové
kortikoterapie pro
uvedené
onemocnění.
Možnost
prodloužení.

sec opakovaně pod 60 %
náležité hodnoty nebo
nutnost dlouhodobé (více než
6 měsíců v roce) systémové
kortikoterapie pro uvedené
onemocnění.
1x v průběhu kalendářního
roku.
Možnost prodloužení.
P 21 dnů, v indikovaných
případech P 14 dnů
Ostatní.

P 21 dnů
Ostatní.

Strana 3 (celkem 3)

