Vykazování očkování (aktualizované 9/2022)
Níže Vám popíšeme, jak správně zadávat ZUM (ZULP) očkovacích látek. Vykázání očkovací látky je vždy spojeno se zadáním
výkonu1. Vždy je potřeba se řídit dle aktuální Metodiky pro vykazování očkovacích látek na ZP, která je uvedena na stránkách
VZP: https://www.vzp.cz/poskytovatele/informace-pro-praxi/ockovani/metodicky-postup-k-vykazovani-ockovani. V ní je uveden
ke každému očkování správný výkon, diagnóza a příznak zvýšené úhrady (UHR1, “Z“ a úhrada UHR2, “T“ a úhrada UHR3…..…..).
1.

V seznamu výkonů pacienta zadejte příslušný výkon, ke kterému se bude vázat kód ZUMu.

2.

Zůstaňte stát na řádku se zadaným výkonem.

3.

Stiskněte tlačítko F6. Zobrazí se tabulka pro založení zvlášť účtovaného materiálu, který je vázán k výkonu. Zadáte kód
očkovací látky (OL), např. Vaxigrip Tetra (očkování pacienta nad 65 let). Nastavte také správný příznak úhrady vakcíny
(uveden v platné Metodice).

•

V prostřední části okna rozbalte Úhradu a vyberte tu správnou dle Metodiky (v případě Vaxigripu Tetra se jedná o
UHR3/T). V případě špatně zvolené úhrady, Vám ZP očkování odmítne a neproplatí.
• V pravé části okna je nabídka pojišťovna/pacient, kterou můžete rozbalit a nastavit:
o hradí/doplácí2 - OL Vám má hradit ZP (bývá ve většině případů),
o nulová hodnota/hradí3 - OL máte zdarma, od ZP ji nechcete uhradit,
o hradí vše/nehradí – nastavuje se jen ve výjimečných případech, po schválení revizním lékařem (standardně ji
nepoužívejte)
Vždy se řiďte dle platné Metodiky, OL uvedená na obrázku a v postupu již nemusejí odpovídat skutečnosti.
POZNÁMKA
Pro vykazování očkování doporučujeme používat Předdefinované texty. V nich si nastavíte vlastní text, výkon(y) a
zum(y)/lék(y). Pokud předdefinovaný text vyberete, automaticky se vše vloží pacientovi do karty.

Jak zadat více diagnóz k výkonu očkování
Postavte se v seznamu výkonů pacienta na výkon očkování a stiskněte Shift + F8.
V otevřeném okně lze vyplnit dalších 5 diagnóz, které se vážou k danému výkonu.
Očkovací látky vybrané v obrázcích jsou jen ilustrační, nemusejí odpovídat skutečnosti.

1

Jediná výjimka, je zadávání očkování proti COVID-19, kde se zadává jen výkon, který je odlišný dle očkovací látky.

2

I když pacient ve skutečnosti za očkovací látku nic nedoplácí, dávejte, že doplácí.

3

I když pacient ve skutečnosti za očkovací látku nic nedoplácí, dávejte, že hradí.

Různé způsoby úhrad ZUMů
Pro správné vykazování očkovacích látek (OL) doporučujeme, řídit se vždy dle platné Metodiky očkování, kterou zveřejňuje VZP
na svých stránkách: https://www.vzp.cz/poskytovatele/informace-pro-praxi/ockovani/metodicky-postup-k-vykazovani-ockovani.
Níže uvádíme jen některé příklady, jak vykazovat očkování.
A. Pokud není v Metodice uveden žádný způsob úhrady, bere se jako standardní tedy UHR1 a hradí/doplácí (i v případě, že
pacient ve skutečnosti nic nedoplácí).

B.

Očkování osob starších 65 let proti pneumokokovým infekcím. U tohoto očkování ZP požaduje, aby se vykázala OL
s příznakem zvýšené úhrady “T“ nebo je uvedena jako UHR3. Po ZP požadujete částku dle správně nastavené úhrady (v
tomto případě požadujete po ZP úhradu 1458,89 Kč za vakcínu).

C.

V případě, že dostáváte OL zdarma, a vakcína se má vykazovat s nulovou hodnotou, pak je nulová hodnota/nehradí. Na ZP
pak nejde žádná částka za vakcínu a pacient nic nedoplácí.

D. Metodika uvádí, že má být u OL příznak zvýšené úhrady “Z“ úhrada UHR2. Vakcínu kupujete, tedy na ZP půjde její úhrada
popř. si pacient za vakcínu doplácí. Po ZP požadujete částku dle správně nastavené úhrady (v tomto případě požadujete po
ZP úhradu 1950,- Kč za vakcínu).

Očkovací látky vybrané v obrázcích jsou jen ilustrační, nemusejí odpovídat skutečnosti.

