Metodický výklad k vyhlášce č. 428/2020 Sb. (dále jen „Úhradová vyhláška 2021“) a vyhlášce
č. 305/2020 Sb. (dále jen „Kompenzační vyhláška 2020“) v souvislosti s COVID-19
Vzhledem k vývoji poznání o onemocnění COVID-19 a souvisejícím změnám ve vyhlášce
č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami (dále jen
„Seznam zdravotních výkonů“), Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“) v tomto
dokumentu předkládá metodický výklad a upřesnění ustanovení obsažených v Úhradové vyhlášce na
rok 2021 a Kompenzační vyhlášce na rok 2020 v souvislosti s onemocněním COVID-19.
a) Změna výkonů PCR testů na COVID-19
Od 1. 1. 2021 dojde v Seznamu zdravotních výkonů k vydání nových výkonů laboratorních PCR testů na
COVID-19 č. 82301 a 82302, které při vykazování PCR testů na COVID-19 nahradí používání stávajících
výkonů č. 82040 a 82041 (které zůstávají platné pro vyšetření popsané v obsahu registračního listu
výkonu). Nové výkony budou mít jednak nižší bodovou hodnotu, a tudíž nižší úhradu, a dále budou
obsahovat informaci o pozitivitě a negativitě výsledku testu. Touto změnou se stávají obsoletní
ustanovení úhradové vyhlášky odkazující na původní výkony č. 82040 a 82041. Kdykoliv v úhradové
vyhlášce jsou výkony č. 82040 a 82041 uvedeny v souvislosti s diagnózami U07.1 nebo U69.75, je třeba
text interpretovat, jako by šlo o výkony č. 82301 a 82302. V důsledku této skutečnosti pak v příloze č. 1
části A) bodu 2.3 je v souvislosti s novými výkony a jejich úhradou třeba změnit i výši navýšení úhrady
u případů hospitalizace na novou částku ve výši 1 113 Kč odpovídající bodové hodnotě nových PCR
výkonů č. 82301 a 82302 vynásobené hodnotou bodu 0,85 Kč.
Dále doporučuje sjednotit hodnotu bodu za výkony č. 82301 a 82302 pro všechny odbornosti, které
mohou tyto výkony vykazovat (801, 802 a 816), na hodnotu bodu 0,85 Kč.
b) Výklad ustanovení v příloze č. 1 části A) bodu 2.4 úhradové vyhlášky 2021
„U případů hospitalizace s diagnózou U07.1 podle mezinárodní klasifikace nemocí poskytovatelem
vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných, ukončených v hodnoceném období, zařazených podle
pravidel pro Klasifikaci hospitalizovaných pacientů pro rok 2021) (dále jen „Klasifikace“), u kterých byl
vykázán výkon č. 55227 podle seznamu výkonů nebo některý z DRG markerů č. 90901 až 90907 podle
Klasifikace, se úhrada poskytovateli navyšuje za každý vykázaný ošetřovací den (dále jen „OD“) č. 00051
až 00078 podle seznamu výkonů o 59 064 Kč. U případů hospitalizace s diagnózou U07.1 podle
mezinárodní klasifikace nemocí poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných,
ukončených v hodnoceném období, zařazených podle Klasifikace, u kterých není splněna podmínka dle
věty první, se úhrada poskytovateli navyšuje za každý vykázaný OD č. 00051 až 00078 podle seznamu
výkonů o 39 967 Kč. Toto navýšení úhrady se nezapočítá do úhrady uvedené v bodech 3 až 6 a je určeno
na kompenzaci zvýšených osobních nákladů u zdravotnických pracovníků poskytujících péči o pacienty
s onemocněním COVID-19.“
Onemocnění COVID-19 má dle současných poznatků1 dobu infekčnosti 10 dní u pacientů s lehkým nebo
středním průběhem onemocnění a 20 dní u pacientů s těžkým průběhem onemocnění zpravidla
u pacientů na JIP nebo ARO. Pouze po tuto dobu existují zvýšené náklady na péči o tyto pacienty
(spotřeba osobních ochranných pomůcek; odměny a příplatky personálu, který se stará o COVID-19
pozitivní hospitalizované pacienty) a po skončení infekčnosti je možné k pacientům s onemocněním
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COVID-19 přistupovat jako k neinfekčním, tedy jim poskytovaná zdravotní péče by měla být hrazena již
ve standardním režimu za vykázanou péči bez bonifikačních příplatků. Zároveň díky vytvoření nových
výkonů pro PCR testy na COVID-19 č. 82301 a 82302 bude možné z vykázané péče jednoznačně určit
datum začátku infekčnosti pacienta, tj. datum provedení PCR testu s pozitivním výsledkem vykázáním
výkonu č. 82301 nebo datum provedení vyšetření na přítomnost antigenu viru SARS-COV-2
s pozitivním výsledkem.
Z tohoto důvodu je navýšení úhrady za ošetřovací dny obsažené v bodu 2.4 třeba chápat jako vztahující
se pouze k období infekčnosti pacienta, které má začátek definovaný pozitivním testem na
onemocnění COVID-19 (datum provedení výkonu č. 82301 nebo datum vyšetření na přítomnost
antigenu viru SARS-COV-2 s pozitivním výsledkem) provedeným libovolným poskytovatelem
zdravotních služeb a trvá nejvýše dvacet dnů. Všechny ošetřovací dny č. 00051 až 00078 vykázané
v tomto období splňují podmínku pro navýšenou úhradu. V průkazně odůvodněných případech může
navýšení úhrady za ošetřovací dny obsažené v bodu 2.4 zdravotní pojišťovna uhradit i po 20 dnech od
pozitivního testu pacienta, pokud na základě zdravotnické dokumentace poskytovatel prokáže, že
pacient musel být i nadále hospitalizován na intenzivním lůžku v Covid zóně, kde jsou dodržována
veškerá protiinfekční pravidla2.
c) Výklad ustanovení v příloze č. 1 části A) bodu 2.4 kompenzační vyhlášky 2020
„U případů hospitalizace s diagnózou U07.1 podle mezinárodní klasifikace nemocí poskytovatelem
vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných, ukončených v hodnoceném období, zařazených podle
pravidel pro Klasifikaci hospitalizovaných pacientů pro rok 2020) (dále jen „Klasifikace“), se navyšuje
úhrada poskytovateli o 2 331 Kč za každý vykázaný ošetřovací den, s výjimkou ošetřovacích dnů
č. 00051 až 00078 podle seznamu výkonů, za které se úhrada navyšuje o 59 064 Kč. Toto navýšení
úhrady se nezapočítá do úhrady uvedené v bodech 3 až 6 a je určeno na kompenzaci zvýšených osobních
nákladů u zdravotnických pracovníků poskytujících péči o pacienty s onemocněním COVID-19.“
Pro rok 2020 je třeba interval nároku na navýšení úhrady za ošetřovací dny chápat jako délkou
neomezený, ale začínající testem prokazujícím přítomnost nemoci COVID-19 a trvající po dobu pobytu
pacienta v Covid zóně, kde jsou dodržována veškerá protiinfekční pravidla2. Navýšení úhrady se
nevztahuje na ošetřovací dny vykázané před provedením pozitivního testu na COVID-19, jelikož
v tomto období poskytovateli na daného pacienta nevznikaly zvýšené náklady související s COVID-19.
d) Odběr biologického materiálu jiného než krev na laboratorní vyšetření detekce nukleové
kyseliny SARS-COV-2 pomocí metody PCR
S ohledem na zvýšené náklady odběru biologického materiálu jiného než krev na laboratorní vyšetření
detekce nukleové kyseliny SARS-COV-2 pomocí metody PCR doporučujeme pro rok 2021 nastavit
jednotnou úhradu pro všechny odbornosti na maximální hodnotě bodu pro rok 2021 podle příslušného
cenového předpisu o regulaci cen zdravotních služeb, tzn. 1,33 Kč nebo vytvoření speciálního výkonu
pro odběr biologického materiálu na detekci nukleové kyseliny SARS-COV-2 pomocí metody PCR ve
stejné hodnotě jako je nastaven odběr biologického materiálu pro antigenní test SARS-COV-2.
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