Zápis z porady MZ
pravidelná týdenní porada Laboratorní skupiny COVID
18. 11. 2020
Účastníci:
dr. Macková, Bc. Doležel, dr. Šonka, Mgr. Žílová, Ing. Bláha, dr. Wolf
Webex:
prof. Šerý, doc. Konvalinka, Dr. Zákoucká, prof. Dřevínek, doc. Hajdúch, prof. Macek

Program porady:
1. Schválení zápisu z minulého týdne
2. Úhrada PCR vyšetření
3. Národní strategie testování - aktualizace
1.
•
•
•

•

Schválení zápisu z minulého týdne
Zápis z minulého týdne byl upraven a připomínky dr. Mackové zapracovány.
Zápis byl následně schválen bez dalších připomínek.
Dle sdělení doc Hajdúcha se bude od příštího týdne schůzek účastnit také námětek
Šedo. Čas jednání bude proto posunut na jinou hodinu, a to z důvodu kolize s dalšími
schůzkami nám. Šeda na MZ.
Na další jednání skupiny budou pravidelně zváni také zástupci plátců (Ing Šmehlík,
MUDr. Knorová).

2. Úhrada PCR vyšetření
• Prof. Dřevínek:
o Otázka úhrady je poměrně složitá tématika a kompromis. V návrhu odborné
společnosti se vycházelo z vlastní zkušenosti, za kolik jsou schopni PCR test
udělat, ze zkušenosti jak to funguje v jednotlivých laboratořích, jaké jsou
očekávání pana ministra a zdravotních pojišťoven.
o Členové výboru SLM ČLS JEP jednohlasně s návrhem kalkulačního listu kódu
souhlasí
• Doc. Hajduch:
o Laboratorní skupina je majoritně ve shodně na ceně 1 310 Kč jako horní strop
toho, co by mohlo být ze zdravotního pojištění hrazeno, mělo by se jednat o
specifický kód pouze pro SARS-CoV-2.
o Předkladatelem podkladu bude SLM ČLS JEP.
o Paralelně se snížením úhrady je potřeba PCR vyšetření dostat v případě volné
kapacity do preventivního režimu, což udrží kapacitu ve vybudovaných
laboratořích a budou alespoň elementárně využity, jinak hrozí, že se uzavřou

•
•

•

ještě před očekávanou 3. vlnou epidemie. Náklady PCR vyšetření by mohly
zhruba odpovídat 3 antigenním testům, které se při minimálně 5-denní
frekvenci provádějí za 15 dní 3x, zatímco PCR minimálně jednou. Tímto by se
cena opakovaného preventivního vyšetření metodou PCR a Ag testy prakticky
vyrovnala. Přičemž, preventivné testování PCR testy by nebylo nutné
konfirmovat, což přinese další ekonomické úspory a vyšší komfort pro
testované osoby.
Odběry – cena je naopak velmi podhodnocena, reálná částka se pohybuje kolem 200
Kč. Obě části diagnostiky (odběr i PCR test) je vhodné cenově narovnat.
Prof. Macek:
o Otázku odběru řešit zvlášť, 1 310 Kč je zhruba ekvivalent ceny za PCR na
Slovensku (v Německu dokonce nižší), měl by být zvláštní explicitní kód pro
SARS-CoV-2.
Bc. Doležel:
o Kalkulace ceny nijak nezohledňuje povinné administrativní úkony a s nimi
spojené zvýšené náklady, které u běžných vyšetření PCR nejsou – hlášení
výsledků KHS, zápis do ISINu, oznámení výsledku klientovi SMS nebo e-mailem,
doručování výsledků lékařům, kteří standardně s laboratoří nespolupracují,
objednávkové systémy a další. Velkou nákladovou položkou je samotný
personál nutný pro provoz odběrových míst. Díky nedostatku personálu a
vysoké poptávce na trhu je cena neúměrně zvyšována a promítá se tak
negativně do vícenákladů na testování.
o Výsledná cena a její minimální hodnota je současně ovlivněna i množstvím,
jelikož personální i režijní náklady jsou v rámci kalkulace rozpočítávány dle
počtu realizovaných testů.
o Pokud by došlo ke snížení poptávky a indikace lékařů na PCR vyšetření
onemocnění COVID-19 pod úroveň 20-25 tis. testů za den, není možné
akceptovat snížení ceny a je nutné zachovat stávající cenu 1 674 Kč.
o Při aktuální poptávce a množství indikovaných PCR vyšetření ze strany lékařů je
možné uvažovat o snížení ceny za PCR vyšetření na 1 500 Kč za podmínky, že
počet indikovaných vyšetření ze strany lékařů neklesne oproti aktuálnímu stavu
o více než polovinu. Cena by současně měla být navázána na požadovanou
kvalitu (kompletní postup realizace testu včetně izolace RNA), akreditaci
laboratoře a požadovaný čas odezvy pro dodání výsledku na úrovni 48 hodin.
Zároveň je potřeba v tomto ohledu zavést důslednou kontrolu nastavených
pravidel.
o Asociace laboratoří s navrženou částkou 1 310 Kč z výše uvedených důvodů
nesouhlasí, je pro ně neakceptovatelná, i když bude odběr na 200 Kč.

Doporučení:
•

Laboratorní skupina po diskusi doporučuje zařadit výkon č. 82301 DETEKCE NUKLEOVÉ
KYSELINY SARS-COV-2 POMOCÍ METODY PCR do novely vyhlášky, kterou se vydává
seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Tento výkon nahrazuje pro

•

diagnostiku SARS-CoV-2 výkony č. 82040 a 82041, které se v současné době používají
pro vykazování. Dojde tak ke snížení úhrady o 364 Kč z 1 674 Kč na 1 310 Kč. Toto
snížení úhrady je akceptovatelné jen za podmínky, že úhrada odběru bude minimálně
200 Kč.
Dále laboratorní skupina nedoporučuje snižovat maximální cenu pro samoplátce v
cenovém předpise MZ oproti současné výši, je žádoucí ponechat současnou výši 1 674
Kč nebo dle zavedené praxe regulovat cenu pro samoplátce věcně usměrněnou cenu.

3. Národní strategie testování - aktualizace
• Převážnou část schůzky členové diskutovali úpravu dokumentu Národní strategie
testování, která byla aktualizovaná doc. Hajdúchem a odeslána ostatním členům
k připomínkování. Během schůzky se probraly jednotlivé body, které prošly revizí, byly
se členy skupiny diskutovány a po dohodě se všemi schváleny či upraveny do podoby
v souladu s názory jednotlivých členů. Doc. Hajduch nyní upraví NST do finální podoby,
která bude zaslána k dalšímu připomínkování a následně panu ministrovi ke schválení.
• Aktualizovaná verze je přílohou tohoto zápisu. Všechny podstatné změny jsou
vyznačené v dokumentu červeně.

Zapsala: Hana Zettelová
Schválil: doc. MUDr. Marián Hajdúch, PhD.

