Nejčastější otázky a odpovědi k antigennímu testování
v sociálních službách – I. část
Níže uvedené odpovědi získalo MPSV od VZP. Další sada otázek a odpovědí bude
zveřejněna ihned po získání stanoviska od MZ.

VZP
Otázka: Naše organizace má smlouvu pouze s VZP na službu domov pro osoby se zdravotním
postižením. Budeme všechny zaměstnanci i klienty (i z jiných pojišťoven) vykazovat VZP? Sociální
službu chráněné bydlení nemáme nasmlouvanou, budeme účtovat spolu s domovem pro osoby se
zdravotním postižením nebo v režimu nesmluvního poskytovatele?
Odpověď: Poskytnutí zdravotních služeb – provedení testování screeningovými POC antigenními
testy – bude poskytovatel sociálních služeb prostřednictvím nesmluvního identifikačního čísla
zařízení (IČZ), které je poskytovateli pro tyto potřeby přiděleno ze strany VZP ČR a bude použito i pro
ostatní zdravotní pojišťovny. Pokud poskytovatel zajišťuje více sociálních služeb v rámci kterých mu
byla uložena povinnost realizovat testování, bude zdravotním pojišťovnám všechny testy vykazovat
přes jedno IČZ.
Provedené testy bude poskytovatel vykazovat vždy příslušné zdravotní pojišťovně, u které je
pojištěnec uživatel/zaměstnanec registrován. Výkony VZP jsou akceptovány a budou hrazeny všemi
zdravotními pojišťovnami. Podrobně je postup popsán v Organizačním opatření VZP ČR 50/2020.
https://media.vzpstatic.cz/media/Default/dokumenty/covid-19/organizacni-opatreni_50_2020antigenni-testy.pdf

Otázka: Pro klienty a zaměstnance je od zdravotních pojišťoven stanoven kód pro vykazování na
testování antigenními testy. Jakým způsobem (jakou formou) máme vykazovat zaměstnance
zdravotním pojišťovnám?
Odpověď: Pro zlepšení informovanosti poskytovatelů sociálních služeb byl zpracován podrobný
informační manuál pro vykazování antigenních testů VZP ČR, který byl dne 13.11.2020 odeslán do
datových schránek poskytovatelů.

Otázka: Prosím o informaci, zda na testování klientů antigenními testy musí být ORP poukaz? Jaký je
časový kód na daný výkon. V dostupných materiálech je 25 min.
Odpověď: Pro účely vykazování provedených testů není používán ORP poukaz. V rámci nařízení
celoplošného testování u poskytovatelů sociálních služeb není třeba, aby screeningové POC
antigenní testy indikoval lékař. Časová dotace výkonu je 25 min.

Otázka: Je uvedena ze strany VZP časová dotace na výkony spojené s provedením antigenního testu?
Odpověď: Časová dotace výkonu je 25 min.

Otázka: Jak situaci pomocí antigenních testů ošetřit v případě, že zaměstnanec měl po provedení testů
alergickou reakci. A bylo mu přikázáno, že musí za 5 dnů podstoupit opět další test, jinak nebude moci
vykonávat práci. Zaměstnanec se bojí a nechce jej již podstoupit. Je možná jiná varianta, třeba z krve
apod.
Odpověď: Mimořádné opatření a algoritmus testování byly zpracovány MZ ČR a postup v případě
odmítnutí testování musí stanovit MZ ČR. Otázky týkající se těchto témat směřujte na MZČR a MPSV.

Otázka: Zda budou muset být prováděny i PCR testy v případě pozitivního výsledku na přítomnost
antigenu viru SARS – CoV-2 a klinických příznaků. Z mimořádného opatření MZ ze dne 2.11.2020
odst.III. bod a) to jednoznačně nevyplývá. Hovoří se nutnosti PCR testů pouze v ostatních případech.

Odpověď: Poskytovatel se při testování řídí algoritmem zpracovaným MZ ČR. Pokud pacient trpí
klinickými příznaky a antigenní test je pozitivní, tak pacient prodělává onemocnění COVID-19 a
není nutný konfirmační test PCR.
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Algoritmus-pou%C5%BEit%C3%AD-ainterpretace-antigenn%C3%ADho-testu-v-detekci-nemoci-covid-vza%C5%99%C3%ADzen%C3%ADch-od-2.11.2020.pdf

Otázka: Lze testy provedené v kratším intervalu než 5 dnů/uživatel nebo zaměstnanec má
příznaky/vykázat na pojišťovnu nebo musíme použít naše zakoupené testy?
Odpověď: POC antigenní testování je dle Mimořádných opatření realizováno každých 5 dní. Dle
algoritmu
MZ
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Algoritmuspou%C5%BEit%C3%AD-a-interpretace-antigenn%C3%ADho-testu-v-detekci-nemoci-covid-vza%C5%99%C3%ADzen%C3%ADch-od-2.11.2020.pdf je u příznakových osob POC antigenní testování
prováděno pouze v případě, že není k dispozici možnost provedení PCR vyšetření.
Screeningové POC antigenní testy jsou poskytovateli dodávány prostřednictvím smluvního
distributora zdravotních pojišťoven a jsou vykazovány výkony 99946 (pacienti/uživatelé) a 99947
(zaměstnanci).
Otázka: Bude hrazeno pojišťovnami i provedení testů zaměstnanci? Předpokládám, že ano, pokud
bude provedení testu zaznamenáno v dokumentaci pracovníka, který je veden u našeho závodního
lékaře.
Odpověď: Za realizaci testů odpovídá poskytovatel sociálních služeb, který v souladu s Organizačním
opatřením VZP ČR č. 50/2020 vede evidenci realizovaných testů, tedy i v případě testování
zaměstnanců závodním lékařem je tato evidence vedena poskytovatelem sociálních
služeb
https://media.vzpstatic.cz/media/Default/dokumenty/covid-19/organizacniopatreni_50_2020-antigenni-testy.pdf
Pro potřeby testování zaměstnanců byl vytvořen výkon 99947.

Otázka: K proplacení výkonu je potřeba mít speciální lékařský software. Ten samozřejmě někteří
poskytovatelé nemají (pečovatelské služby atd.) V organizačním opatření č. 50 VZP se pouze uvádí, že
žádost o proplacení výkonu se provádí výhradně elektronicky dle platné metodiky a datového rozhraní
Bylo by tedy možné, aby nám MZ dalo konkrétní návod, jakou elektronickou formou (jaký software, jak
má konkrétní doklad vypadat) máme podat žádost o proplacení výkonů?
Odpověď: Dne 13.11.2020 byl odeslán do datových schránek poskytovatelů sociálních služeb
informativní dopis, včetně podrobného manuálu pro vykazování antigenních testů.

Otázka: Pokud bude testování provádět smluvní (závodní) lékař, bude si výkon testování vykazovat
sám?
Odpověď: Antigenní testování zdravotním pojišťovnám vykazuje výhradně poskytovatel, kterému
byly testy dodány distributorem. Pokud testy provádí závodní lékař, testy zdravotní pojišťovně
nevykazuje – vykazuje poskytovatel sociálních služeb a realizovanou zdravotní službu si tyto subjekty
navzájem přeúčtují.

V Praze, dne 18. 11. 2020
Odpovědi nejsou stanoviskem MPSV, ale stanoviskem Všeobecné zdravotní pojišťovny.

