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1. NASMLOUVÁNÍ VÝKONU 999171
Poskytovatel zdravotních služeb (dále jen poskytovatel) musí požádat jednotlivé zdravotní
pojišťovny o nasmlouvání zdravotního výkonu 99917 – (VZP) AMBULANTNÍ VYBAVENÍ
PACIENTA ANTIVIROTIKEM PAXLOVID U ONEMOCNĚNÍ COVID-19.
• Obsahem VZP výkonu je kompletní činnost spojená s vybavením pacienta per orálním
antivirotikem PAXLOVID (antivirotikum s obsahem léčivé látky nirmatrelvir a ritonavir).
• Součástí výkonu je přímo spotřebovaný materiál (PMA – konečná cena léčivého
přípravku) a činnosti spojené s vybavením indikovaného ambulantního pacienta tímto
léčivým přípravkem a zadání do ISIN
Výkon 99917 bude nasmlouván poskytovatelům zdravotních služeb, kteří mají současně
nasmlouván výkon 99915 (tzv. aplikační centra):
• poskytovatel zdravotních služeb lůžkové péče s urgentním příjmem typu I nebo typu II,
• poskytovatel zdravotních služeb akutní lůžkové péče, jejichž zřizovatelem je
Ministerstvo,
• poskytovatel zdravotních služeb, který má oprávnění k poskytování zdravotních služeb
akutní lůžkové péče alespoň v jednom z následujících oborů: vnitřní lékařství, chirurgie,
2. REGISTRACE DO COVID FORMS APP
Pro registraci je potřeba zaslat základní údaje na adresu: oddelenipoc@mzcr.cz se základními
údaji:
• Název poskytovatele provozujícího aplikační místa
• Adresa poskytovatele
• Kontaktní osoba aplikačního místa
Pro další doplnění budou komunikovat s poskytovatelem již zaměstnanci oddělení POC.
Podpora CFA po obdržení registračního mailu odešle dotaz na VZP, zda daný poskytovatel
má nasmlouvaný zdravotní výkon podle bodu 1. V případě kladné odpovědi provede zavedení
místa do CFA.
3. ZVEŘEJNĚNÍ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
Zavedením aplikačního místa do aplikace Covid Forms App dochází k tomu, že se aplikační
místo propíše do seznamu aplikačních míst na adrese https://ockoreport.uzis.cz/mab, a to
však až v okamžiku potvrzení o nasmlouvaném zdravotním výkonu ze strany VZP.
4. DISTRIBUCE PFIZER
Společnost Pfizer distribuuje léčivý přípravek Paxlovid pouze na základě seznamu
uveřejněného na stránkách https://ockoreport.uzis.cz/mab, a to na základě smluvních vztahů.
5. LOGISTIKA A SPOTŘEBA V CFA
Spotřeba léčivého prostředku se provádí v aplikaci Covid Forms App. Jedná se o obdobný
princip jako spotřeba očkovacích látek, monoklonálních protilátek a antivirotik. V případě
potřeby a dotazů je k dispozici podpora CFA: oddeleniPOC@mzcr.cz
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https://media.vzpstatic.cz/media/Default/dokumenty/covid-19/organizacni-opatreni_10_2022-vydanilp-paxlovid.pdf

