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PROHLASENI
o zpusobu vykazování ockování proti lidskému papilomaviru

c.j....·....
Vyrízeno .. , ,;,..~~~

uzavrené dne 12. cervence 2012 mezi Sdružením soukromých gynekologu CR, zastoupeným
predsedou spolecnosti MUDr. Vladimírem Dvorákem a Všeobecnou zdravotní pojištovnou
CR, zastoupeno u Ing. Miloslavou Šlajsovou, námestkyní reditele pro zdravotní péci.
Od 1. 4. 2012 je v souladu se zákonem c. 48/1997 Sb., v platném znení, § 30, odst. 2, písmeno
b, bod 6, hrazeno z verejného zdravotního pojištení ockování a úhrada lécivých prípravku
obsahujících ockovací látky v provedení nejméne ekonomicky nárocném proti lidskému
papilomaviru tremi dávkami, a to pro dívky, u kterých je ockování zahájeno od dovršení 13.
do dovršení 14. roku veku.

Pokud ockování nebude provádet registrující praktický lékar pro deti a dorost, muže ockování
provést lékar odbornosti 603, resp. 604 s vedomím registrujícího praktického lékare.

VvkazovánÍ provedeného ockování

• vykazuje se kódem 02125 - výkon šloužící pro vykazování nepovinných ockování
(VZP CR bude akceptovat vykázání kódem z platného SZV 02151 po dobu
prechodného období, tj. mesíce dubna a kvetna)

• zdravotní výkon hradí VZP CR zdravotnickému zarízení,
• pro vykazování ockování proti HPV bude používán kód diagnózy: Z 258,
• ockovací látku bude VZP CR hradit zdravotnickému zarízení do výše "provedení

nejméne ekonomicky nárocného"(nejlevnejší varianty) stanovené císelníkem,
• v prípade, že se pojištenec nebo jeho zákonný zástupce rozhodne pro aplikaci jiné

ockovací látky, než je "provedení nejméne ekonomicky nárocné", uhradí pojištenec
rozdíl mezi "provedením nejméne ekonomicky nárocným" a za zvolenou dražší
variantou, .;

• sjednaná výše úhrady z verejného zdravotního pojištení pro lécivé prípravky
(CERV ARIX, SIL GARD) je s úcinností od 1. 4. 2012 stanovena ve výši 1 830, 00
Kc/ jedna dávka.

• pri první návšteve v souvislosti ockováním lze vykázat i výkon cíleného vyšetrení
63022 (v prípade založení zdravotnické dokumentace), pri dalších návštevách
zdravotnické zarízení vykáže výkon 09511.

VZP CR ockovací látky proti lidskému papilomaviru pri vyúctování za rok 2012 na základe
žádosti zdravotnického zarízení zohlední a vykázané množství tohoto lécivého prípravku
uhradí nad rámec maximální úhrady.
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