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Vykazování a úhrada očkování proti chřipce v sezóně 2013–2014

Vážení smluvní partneři,
dovolujeme si Vám zaslat pro informaci pokyny pro vykazování a úhradu očkování proti chřipce
v sezóně 2013 – 2014.
Vykazování poskytované zdravotní služby

Právní úprava
Dle § 30 odst. 2 písm. b) bodu 4 zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,
v platném znění, se nepovinné očkování proti chřipce týká pojištěnců:
a) nad 65 let věku,
b) po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk,
c) kteří trpí závažným farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích
cest, nebo ledvin, nebo diabetem,
d) umístěných ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče nebo
v domovech pro seniory, anebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo
v domovech se zvláštním režimem.

Vykazování zdravotní služby:
Výkon očkování je v souladu s vyhláškou MZ ČR č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam
zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, v platném znění (dále jen „SZV“), vykazován:

a) Ambulantní ZZ

Lékař poskytující tuto hrazenou službu vykazuje kód výkonu:
02125 – Očkování včetně očkovací látky, která je hrazena z veřejného zdravotního pojištění –
chřipka – nepovinné očkování (k výkonu je povoleno vykazování ZULP ano/E – nejlevnější
očkovací látka (J07BB02).
V případě, že se pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce rozhodne pro aplikaci očkovací látky
v nabízené nejlevnější ekonomické variantě, zdravotní pojišťovny hradí plně aplikaci i očkovací
látku.
V případě, že se pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce rozhodne pro aplikaci jiné očkovací
látky, než je ekonomicky nejlevnější varianta, uhradí pojištěnec rozdíl mezi ekonomicky
nejlevnější variantou a zvolenou dražší variantou lékaři přímo ve zdravotnickém zařízení.
V tomto případě vykazuje lékař kromě uvedeného výkonu pro očkování a příslušného ZULPu i
výkon s kódem:
09553 – Signální výkon pro vykazování ekonomicky náročnější varianty poskytnuté zdravotní
péče
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Očkovací látku je k výkonu 02125 možné vykazovat pouze jako ZULP na příslušném dokladu
VZP-03/2006.
Úhrada očkovacích látek se provádí dle platného číselníku LEKY. – viz příloha tohoto dopisu.
Úhrady všech očkovacích látek jsou stanoveny dle ekonomicky nejméně nákladné varianty takto:
-

ve výši 142,04 Kč za 1 dávku od 18.09.2013 – na základě DNC u léčivého přípravku
VAXIGRIP, balení 1x0,5 dávka (kód SUKL 0100085).

Poznámka: shodný postup je i v následujících případech-

v domovech pro seniory – v domovech důchodců očkovaných jejich registrujícími
praktickými lékaři, kteří pro ně objednali vakcínu;
v nesmluvních ústavech sociální péče – v domovech pro osoby se zdravotním postižením
a v domovech se zvláštním režimem, s nimiž není uzavřena zvláštní smlouva o
poskytování a úhradě ošetřovatelské a rehabilitační péče v zařízeních sociálních služeb a
očkování provedou praktičtí lékaři.

Salve. Dr. Langer
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