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2.10. VZP-13/2018 Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku
Poukaz je tiskopis, který se používá k vyúčtování pouze jednoho druhu ZP a je výdejcem
vykázán až po vydání ZP pojištěnci. Opravy ZP, pokud jsou hrazeny pojišťovnou, se vyúčtují
na samostatném poukazu pod kódem opravy dle číselníku ZP.
Dle kap. II. 1. Společné zásady vyplní lékař nebo zubní lékař (dále jen „lékař“) nebo jiný
zdravotnický pracovník se specializovanou nebo zvláštní odbornou způsobilostí podle zákona
o nelékařských zdravotnických povoláních (dále jen „předepisující“) na přední straně poukazu
Příjmení a jméno, Číslo pojištěnce, f., Bydliště (adresa), Dg., Dne: vystavení poukazu,
Razítko poskytovatele, jmenovka a podpis lékaře/předepisujícího, Místo pro záznamy
zdravotní pojišťovny. Lékař/předepisující dále vyplňuje:
Vlastnictví pojišťovny ANO/NE – způsobem uvedeným na tiskopise se vyznačí, zda
předávaný zdravotnický prostředek je pacientovi vydán (vlastníkem je pojištěnec) nebo
zapůjčen (vlastnictví pojišťovny).
Pomůcka trvalá, dočasná – způsobem uvedeným na tiskopise se vyznačí, zda předávaná
pomůcka, označená v číselníku ZP jako zapůjčovaná, je pacientovi dána do trvalého užívání
(zapůjčena na dobu neurčitou), nebo zapůjčena na omezenou dobu.
Pomůcka dočasná na počet měsíců – počet měsíců, na který se předpokládá zapůjčení dočasné
pomůcky.
Poř. č. – dle kap. II. 1. Společné zásady.
Druh a označení pomůcky – název pomůcky podle číselníku ZP.
Ev. č. – u zapůjčovaných zdravotnických prostředků, respektive jejich oprav, u sériově
vyráběných zdravotnických prostředků, u kterých je úhrada oprav uvedena v zákoně č. 48/1997
Sb., se uvede dvanáctimístné evidenční číslo pomůcky ve tvaru, kde:
- prvních 5 míst je smluvní číslo dodavatele,
- dalších 7 míst je číslo ZP přidělené dodavatelem. Zarovnává se doleva.
Pomůcka nová/repasovaná – způsobem uvedeným na tiskopise vyznačí, zda pacientovi
zapůjčená pomůcka je nová, nebo repasovaná.
Pozn.: Pokud není na formuláři vyhrazen prostor pro uvedení dvou předchozích údajů, vepíší
se do volného místa uvozené zkratkou ev. č. Při neuvedení, že se jedná o novou pomůcku, má
se za to, že je repasovaná. Například ev. č. 223592456123, nová.
Stupeň postižení inkontinence – v případě, že se předepisuje zdravotnický prostředek, jehož
úhrada závisí na stupni inkontinence, musí se uvést text:
-

Inkontinence I. stupně
Inkontinence II. stupně
Inkontinence III. stupně.

Sk – skupina ZP dle číselníku ZP (atribut TYP).
Kód – kód podle číselníku ZP.
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Počet – předepisované množství v poměru k měrným jednotkám uvedeným v číselníku ZP
v poli TBAL. Rozsah údaje je 5 znaků, 3 celá čísla a 2 místa desetinná.
Příklady:
- měrná jednotka je jedno balení. Balení obsahuje 100 ks. Předepsáno je pouze 20 kusů a počet se
vykáže
20 : 100 = 0,2 │ | |0│2|0│,
- měrná jednotka je jedno balení. Balení obsahuje 1 ks. Předepsány jsou 2 kusy a počet se vykáže
2 : 1 = 2,0
│ | |2│0|0│.

Úhrada – úhrada vydaného množství pomůcky, kterou je lékárna nebo výdejna oprávněna
nárokovat na pojišťovně.
Doplatek pojištěnce – doplatek pojištěnce rovnající se rozdílu mezi celkovou cenou pomůcky
a úhradou pojišťovny.
Datum uplatnění – datum uplatnění poukazu na ortopedickou pomůcku (tzn. datum předložení
poukazu pojištěncem u výdejce poukazu).
Razítko výdejce – dle kap. II. 1. Společné zásady. U evidovaných pomůcek pacient na zadní
straně poukazu svým druhým podpisem potvrdí převzetí předepsané pomůcky.
Na zadní straně poukazu na předtištěných schématech vyznačí lékař/předepisující doplňující
informace o předepsané pomůcce a zároveň zde pacient svým podpisem potvrdí prohlášení, kdy
naposledy obdržel pomůcku (s výjimkou skupiny obvazů). Je-li poukaz vytisknut pomocí PC
bez podtisku rubové strany, tak se při vyplňování výše uvedených údajů dodržuje značení
velikostí předepsané pomůcky dle doporučeného vzoru tiskopisu poukazu.
Pomůcku převzal dne – datum převzetí (vydání) pomůcky.
Výdejce pomůcky doplní na přední straně poukazu, a to i v případě vyúčtování opravy, údaje:
Není-li u osoby oprávněné k výdeji zdravotnického prostředku k dispozici předepsané množství
nebo druh pomůcky, vystaví tato osoba na chybějící pomůcku výpis z poukazu; na původní
poukaz se uvede poznámka „Pořízen výpis“. Pro výpis se použije nový tiskopis „Poukaz
na léčebnou a ortopedickou pomůcku“ s tím, že:
-

do volného prostoru vpravo za okénkem s textem „POUKAZ NA LÉČEBNOU
A ORTOPEDICKOU POMŮCKU“ se uvede slovo „výpis“,

-

dále se uvedou všechny rozhodné údaje vztahující se k vypisované pomůcce,

-

do části „Místo pro záznamy zdravotní pojišťovny“ se navíc uvede kdy (vystaveno dne)
a kým (lékař/předepisující a IČP) byl původní poukaz vystaven,

-

do řádku „Dne“ na lícové straně tiskopisu se uvede datum pořízení výpisu,

-

pořízení výpisu se potvrdí podpisem a razítkem PZS pořizujícího výpis.

Kromě výše uvedeného způsobu pořízení výpisu na tiskopis je možné výpis pořídit formou
kopie poukazu. V tomto případě musí vydávající dodržet následující postup:
-

na kopii uvede slovo „Výpis“,

-

na kopii škrtne údaje, které nejsou rozhodné pro vypisovanou pomůcku (původně uvedené
množství) a uvede vypisované množství,
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-

přední stranu kopie opatří datem vystavení výpisu a razítkem PZS včetně podpisu osoby,
která výpis pořizuje,

-

standardním způsobem se vyznačí výdej a uplatnění poukazu, tj. uvede se datum výdeje
a uplatnění, razítko vydávajícího PZS a podpis vydávajícího.

Upozornění: Lékárna či výdejna nemusí na papírový tiskopis poukaz dopisovat ty údaje, které
předává Pojišťovně v elektronické podobě. Výjimkou je položka „Poř. č.“.
Pozn.: Pro výpis z poukazu se používá stejné datové rozhraní jako pro poukaz a předává se
v dávce poukazů na léčebnou a ortopedickou pomůcku.
Účinnost změny: 1. 9. 2021
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