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Po dobu platnosti mimořádných organizačních opatření souvisejících s onemocněním COVID19, způsobeným virem SARS-CoV-2, ČPZP umožňuje poskytovatelům zdravotních služeb
(dále též „PZS“) předávat vyúčtování (faktury a originály listinných dokladů) v souvislosti
s poukazy na výdej zdravotnického prostředku nebo s žádankami o dopravu v níže uvedeném
mimořádném režimu:
 ČPZP umožňuje poskytovatelům zdravotních služeb, kteří dosud předávali vyúčtování
poskytnutých zdravotních služeb výhradně osobně, zasílat vyúčtování na ČPZP
prostřednictvím poskytovatelů poštovních služeb. Následné odeslání originálů těchto
listinných dokladů na ČPZP lze v případě objemných zásilek do odvolání odložit na období
po skončení mimořádných režimových opatření souvisejících s onemocněním COVID-19,
způsobeným virem SARS-CoV-2.
 PZS, který dosud předával vyúčtování dávek dokladů v elektronické podobě (soubory
KDAVKA.205), případně někteří i faktur (soubory FDAVKA.205) osobně na ČPZP, zasílá
nyní z důvodu mimořádných opatření vyvolaných COVID-19 vykázané zdravotní služby
na ČPZP primárně v elektronické podobě na datovém nosiči (např. CD/DVD)
prostřednictvím poštovních služeb. Pokud PZS trvale není schopen vykazovat zdravotní
služby elektronicky, předává je dle smlouvy v listinné ve formátu dle platného datového
rozhraní a následně posílá na pracoviště ČPZP.
 ČPZP preferuje a doporučuje všem PZS v maximální možné míře využívat pro předávání
dávek dokladů a faktur prostřednictvím portálu zdravotních pojišťoven, nebo elektronické
přepážky:
Přihlášení do Elektronické přepážky (Portálu ČPZP)
 Po dobu platnosti mimořádných opatřeními je akceptováno předání poukazu mezi
předepisujícím lékařem a lékárnou/výdejnou nebo mezi předepisujícím lékařem a
pacientem v elektronické podobě (sken, fotografie).
 ČPZP umožňuje preskripci PZT (např. inkontinenční vložky, diagnostické proužky
pro diabetiky apod.), na základě telefonické/elektronické konzultace pacienta s lékařem a
následně vystavení poukazu na zdravotnickou pomůcku.
 V případě schvalování indikace poskytovatele (PZS) k výdejům zdravotnických prostředků
revizním lékařem ČPZP před vystavením poukazu pojištěnci pro výdej zdravotnického
prostředku je nadále v platnosti postup, kdy PZS zasílá na ČPZP pouze Žádanku o schválení
(povolení), tiskopis VZP 21/2013, která musí obsahovat veškeré náležitosti a nutné
podklady k vyřízení dané Metodikou pro pořizování a předávání dokladů (Metodika). ČPZP
zpět standardně informuje PZS o výsledku schvalovací činnosti zasláním schvalovacího
protokolu.

