ALGORITMUS ZŘÍZENÍ ODBĚROVÉHO MÍSTA – ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ

TESTOVÁNÍ

POSKYTOVATEL ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

Souhlasné stanovisko KÚ v
případě, že jsou odběry
prováděny mimo místo
poskytování ZS a schválení
(případného dodatku)
provozního řádu KHS.

ANTIGENNÍ ODBĚROVÉ CENTRUM
Odbornost 958

Odběrová místa stacionární
i mobilní odběrové týmy

Získané oprávnění od příslušného
krajského úřadu a souhlasné
stanovisko KHS

Jednotlivá odběrová místa
mají pro každé místo
poskytování nové IČP

Pokyny k registraci v
dokumentu - Návod na

zřízení odběrového
místa na webových
stránkách MZ

Registrace do evidence MZ
eliska.urbancova@mzcr.cz

Organizačního opatření VZP
č. 12/2021

SEKUNDÁRNÍ SÍŤ PZS
Vlastní odbornost

Zřízené odběrové místo musí
splňovat všechny povinnosti
dané platnými právními
předpisy ČR.
U testování je potřeba používat
pouze testy schválené pro
český (evropský) trh a odběry
musí být prováděny
zdravotnickým pracovníkem
(dle zákona 96/2004 Sb.), který
je k tomu oprávněný (testye
„professional use only“).

Získané oprávnění od příslušného
krajského úřadu a souhlasné
stanovisko KHS

Souhlasné stanovisko KÚ
v případě, že jsou odběry
prováděny mimo místo
poskytování ZS a
schválení případného
dodatku k provoznímu
řádu KHS.

Odběr vzorku je vykazován
příslušnými výkony
Přístupy do ISIN
Modul e-Žádanky

Podle MO povinnost
každý odběr a jeho
výsledek neprodleně
hlásit do ISIN

Přístupy do aplikace
Covid Forms App

Podle MO povinnost
udržovat údaje o profilu
OM aktuální a denně
přidávat denní
záznamy o počtu
provedených testu

Napojení na Centrální
registrační systém

Povinnost napojení na
nástroje Chytré
karantény, na CRS
napojení vlastní
reservačním systémem
nebo Reservatic

Maximální cena testu pro
samoplátce je dána věstníkem
MZ
Je potřeba dodržet algoritmus
použití a interpretace
antigenního testu v detekci
nemoci COVID-19

Všichni smluvní i
nesmluvní poskytovatelé
zdravotních služeb, kteří
zajistí testování
prostřednictvím
antigenního testu
zdravotnickým
pracovníkem ve svých
ordinacích (praktičtí
lékaři, ambulantní
specialisté, zubní lékaři
a další poskytovatelé
provádějící testování).

Bez registrace
do evidence MZ

PZS, kteří jsou zařazeni
do sekundární sítě

NEPROVÁDÍ
registraci do evidence
MZ a není jim
poskytováno napojení
na Centrální registrační
systém.

