Oprávněné laboratoře pro testování COVID -19
Vyšetření odebraných vzorků v odběrových centrech a místech bude probíhat primárně
v laboratořích, jež jsou součástí garantované sítě páteřních laboratoří až do naplnění jejich kapacity.

Páteřní síť oprávněných laboratoří
Státem a zdravotními pojišťovnami garantovanou síť páteřních laboratoří pro testování na onemocnění COVID19 tvoří smluvní poskytovatelé zdravotních služeb splňující následující kritéria:
• fakultní nemocnice, nemocnice poskytující akutní lůžkovou péči a zdravotní ústavy zřizované MZ ČR,
fakultní nemocnice zřizovaná Ministerstvem obrany (ÚVN – Vojenská fakultní nemocnice Praha)
• mají zavedený systém kontroly kvality dle ISO 15189 (ČIA nebo NASKL)
• jsou zařazeni do Národní strategie testování – držitel statutu oprávněné laboratoře pro testování
onemocnění COVID-19 dle Státního zdravotního ústavu:
http://www.szu.cz/tema/prevence/laboratorni-vysetrovani-puvodce-covid-19
• mají provozní dobu 7 dní v týdnu, 12 hodin denně při SP0-I, 18-24 hod denně při SPII-III
• vzorek biologického materiálu musí být přijatý do laboratorního informačního systému s potvrzením
přijetí v e-žádance bezprostředně po doručení vzorků do laboratoře, dále pak zpracován a výsledek
nahlášen pacientovi do 48 hodin od přijetí vzorku
• páteřní laboratoře budou zajišťovat vysokokapacitní vyšetření vzorků pro minimální běžnou kapacitu
250-500 testů/den při SP0-I. V případě zhoršení epidemiologické situace (SP II-III) musí nejpozději
do jednoho týdne navýšit svoji kapacitu až na 1000 testů/den
• napojení na elektronické nástroje Chytré karantény pod správou MZ ČR (e-žádanka, ISIN, CFA, SW
CovIT) a naplňování všech povinných a jednotných hlášení a vydávání výsledků testovaným osobám
i zdravotnickým pracovníkům, vydávání výsledků na elektronickém portálu
• páteřní laboratoř vytváří podmínky pro realizaci vědecko-výzkumných projektů
• páteřní laboratoř vyvíjí svoji činnost v souladu s platnou verzí Národní strategie testování nemoci COVID19

Laboratoře garantované regionální sítě
•

•
•
•

•

které zajišťují smluvní poskytovatelé zdravotních služeb splňující následující kritéria: držitel statutu
oprávněné laboratoře pro testování onemocnění COVID-19 dle Státního zdravotního ústavu
http://www.szu.cz/tema/prevence/laboratorni-vysetrovani-puvodce-covid-19
mají zavedený systém kontroly kvality dle ISO 15189 (ČIA nebo NASKL)
provozní doba minimálně 5 dní v týdnu při SP0-I, 7 dní v týdnu při SPII-III
vzorek biologického materiálu musí být přijatý do laboratorního informačního sytému s potvrzením
přijetí v e-žádance bezprostředně po doručení vzorku do laboratoře, dále pak zpracován a výsledek
nahlášen do 48 hodin od přijetí vzorku
napojení na elektronické nástroje Chytré karantény pod správou MZ ČR (e-žádanka, ISIN, Covid Forms
Aplikace) a naplňování všech povinností a jednotných hlášení a vydávání výsledků testovaným osobám
i zdravotnickým pracovníkům, vydávání výsledků na jednotném elektronickém portálu

Smluvní podmínky (společné pro laboratoře páteřní i garantované regionální sítě)
•
•
•
•
•
•

smlouva se zdravotní pojišťovnou pro odb. 802 – lékařská mikrobiologie
nasmlouvaný výkon 82040 – IZOLACE RNA A TRANSKRIPCE PRO VYŠETŘENÍ EXTRAHUMÁNNÍHO
GENOMU
nasmlouvaný výkon 82041 – AMPLIFIKACE EXTRAHUMÁNNÍHO GENOMU METODOU POLYMERÁZOVÉ
ŘETĚZOVÉ REAKCE (PCR)
výkony 82040 a 82041 jsou hrazeny u jednoho pojištěnce v souvislosti s testem na onemocnění COVID19 způsobené virem SARS-CoV-2 jedenkrát za den
dávky dokladů jsou VoZP ČR předávány elektronicky
současně je s výkony vykazována diagnóza U69.75 - Podezření na onemocnění COVID-19 nebo
diagnóza U07.1 – COVID-19, virus laboratorně prokázán
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