Dopis pro lékaře
Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli, Vážená paní doktorko, Vážený pane doktore,
s ohledem na aktuální situaci se na vás obracíme s žádostí o spolupráci ve věci evidence žádanek na
vyšetření COVID19. S ohledem na to, že k odběrům dochází i mimo obvyklá místa, a na to, že
k indikaci provedení odběru a laboratorního vyšetření dochází často bez přímého kontaktu
s pacientem, je nezbytné zajistit, aby k odběrům přicházeli primárně indikovaní pacienti a byla
možnost vystavení žádanky na provedení vyšetření distančním způsobem. Za tímto účelem vytvořil
ÚZIS ČR ve spolupráci s MZ ČR a VZP jednoduchý systém zadávání a evidence žádanek o vyšetření
COVID19.
Níže naleznete odkaz, po jehož otevření získáte možnost v jednoduchém formuláři zadat žádanku
k provedení odběru a vyšetření. Po příchodu pacienta na odběrové místo tuto žádanku pracovníci
odběrového místa otevřou, v případě nutnosti doplní a vytisknou. Bez této žádanky nebude pacient
na stanovém odběrovém místě odbaven. Žádanky budou rovněž využity zdravotními pojišťovnami
jako podklad pro uhrazení realizovaného vyšetření ze zdravotního pojištění.
XXXXXXXXXODKAZXXXXXXXXXXXXXXXXXx
Tento odkaz je unikátní pro Vaši ordinaci/zařízení a nesmí být předáván třetí osobě. Z důvodu
ochrany osobních údajů a zabránění zneužití dat v případě, že by nedopatřením unikla adresa tohoto
odkazu, máte možnost do evidence pouze vkládat jednotlivé nové žádanky. Čtení údajů je vyloučeno,
pro kontrolu je zobrazována pouze informace o celkovém počtu Vámi zadaných žádanek. Opakované
zadání žádanky do formuláře pro jednoho pacienta je možné, ale bude vždy evidována jen jedna
platná žádanka na vyšetření. Ostatní jsou do doby provedení odběru ignorovány, po provedení
odběru je možné zadat další platnou žádanku na vyšetření.
Standardní způsoby předávání žádanek z Vašich informačních systémů nejsou tímto zjednodušeným
postupem nijak dotčeny a zůstávají v platnosti.
Děkujeme za spolupráci.

Dopis pro odběrová místa
Vážení kolegové,
s ohledem na aktuální situaci se na vás obracíme s žádostí o spolupráci ve věci evidence žádanek na
vyšetření COVID19. S ohledem na to, že k odběrům dochází i mimo obvyklá místa, a na to, že
k indikaci provedení odběru a laboratorního vyšetření dochází často bez přímého kontaktu
s pacientem, je nezbytné zajistit, aby k odběrům přicházeli primárně indikovaní pacienti a byla
možnost vystavení žádanky na provedení vyšetření distančním způsobem. Za tímto účelem a účelem
úhrady zdravotní péče ze zdravotního pojištění vytvořil ÚZIS ČR ve spolupráci s MZ ČR a VZP
jednoduchý systém zadávání a ověřování žádanek o vyšetření COVID19. Do tohoto systému zadávají
lékaři údaje o pacientech, kteří jsou indikování k odběru na COVID19.
Vstup do ověření evidence je na následujícím odkazu
XXXXXXlinkXXXXX
Heslo pro vstup Vašeho centra je následující

XXXXXXXXhesloXXXXXX
Heslo je společné pro všechny pracovníky jednoho odběrového místa. Prosíme o jeho kontrolované
předání příslušným pracovníkům odpovědným za evidenci příchozích. Děkujeme.
Jelikož systém pracuje s osobními údaji pacientů, chceme zabránit jeho zneužití, ale současně
nechceme komplikovat aktuální situaci zbytečnými opatřeními. Z tohoto důvodu byl zvolen postup,
kdy pracovník ověřující žádanky zadá při prvním přihlášení společně se svým heslem i jméno, příjmení
a číslo OP. Kroky jsou následně evidovány.
Funkce systému je popsána v příloze a je s ohledem na situaci i ochranu osobních údajů maximálně
zjednodušena. Po zadání údajů o pacientovi je provedeno ověření oproti centrální evidenci a
pracovník je informován, zda je v systému pro daného pacienta vytvořena žádanka. Pokud ano, je
zapotřebí, aby evidující pracovník doplnil do formuláře kontaktní údaje o pacientovi (pokud některý
z údajů chybí), žádanku vytiskl a v systému potvrdil vydání žádanky. Tím je žádanka uplatněna a
proces dokončen.
Standardní žádanky z nemocničních informačních systémů nejsou tímto zjednodušeným postupem
nijak dotčeny a zůstávají v platnosti.
Současně si Vás v rámci snahy o pomoc se zajištěním respektování pravidel již stanovených
jednotlivými odběrovými místy dovolujeme požádat o kontrolu údajů uvedených k vašemu
odběrovému místu v pravidelně aktualizovaném seznamu na https://koronavirus.mzcr.cz/seznamodberovych-center/ a jejich případné doplnění, opravu či aktualizaci na emailovou adresu
helena.sebakova@mzcr.cz. Za vhodné považujeme doplnění provozní doby odběrového místa,
telefonického kontaktu, zmínku o možnosti objednání pacienta k odběru (telefonicky, případně
pomocí již funkčních on-line odkazů), případně jakékoliv další z vašeho pohledu podstatné informace.
Děkujeme za spolupráci.

