
Doporučení SPL k často dotazovaným situacím 

1.Vystavování karantény – formou ePN (Z 209, místo práce karanténa, nepíše 

se datum kontroly) 

Jasné je :  

- u  cestovatelů a u kontaktu s pozitivním pacientem, pokud mi ho oznámí hygiena 

- lze a doporučuje se i u nepojištěných osob (opakovaně potvrzeno ředitelem ČSSZ) 

S otazníkem je (zatím pokyn není)  : vystavení u kontaktu s nemocným, který mi ovšem není hygienou 

oznámen. Selským rozumem smysl dává a doporučujeme karanténu i v případě jen informace ze 

strany pacienta karanténu vystavit. 

V případě, kdy nařídíme karanténu, ale pacient (byť zaměstnanec) PN nechce – časté jsou případy 

homo office apod. doporučujeme ePN nevystavovat a pouze udělat záznam o karanténě do 

dokumentace s poznámkou – např. práce z domova apod.. 

Ukončování DPN u karantény 

Karanténa je vystavována na 14 dnů, tj. po 14 dnech by měla být ukončena (lze opět bez pacienta) 

u pacientů, kteří nesdělí lékaři další obtíže. Bohužel nelze automaticky. Pokoušíme se nějak 

zapracovat do lékařských softwarů zjednodušení. Vedení ČSSZ informováno a je srozuměno s tím, že 

v řadě případů se bude řešit s prodlením.. 

2.Vystavování DPN při nemoci (ne karanténa)  

Jasné je : nic jiného než zdravotní důvod nemůže vést k vystavení neschopenky. Tedy případy 

uzavřených provozů zaměstnavatele apod., jarní únava atd. nejsou důvodem pro DPN. 

S otazníkem :  Pacient telefonuje a udává obtíže – nejen projevy virózy, ale např. bolesti v zádech, 

krku, průjem…- nevyžadují akutní ošetření/vyšetření, ale  indikací PN normálně jsou. 

V zásadě dvě možnosti – buď dohodnu vyšetření u mne (což nyní nedává moc smysl), nebo vystavím 

DPN na dálku bez kontaktu s pacientem.  Doporučujeme tedy i v případě telefonického sdělení 

obtíží odůvodňujících vystavení DPN tuto vystavit i bez vyšetření pacienta. 

Pokud vystavím, tak stanovím datum kontroly, použiji normální diagnózu atd., obtíže zapíšu do 

dokumentace a poučím pacienta o telef.konzultaci v případě zhoršení  problémů.  

3.Zastavení posudkové činnosti  

Doporučili jsme členům pozastavení veškerých posudkových činností, které vyžadují vyšetření 

pacienta (tedy vše). 

Vláda vydala dosud opatření pouze k pracovně lékařským prohlídkám. Přes to doporučujeme 

ŽÁDNÁ  vyšetření za účelem posudků (např. senioři řidiči, zbrojní průkazy apod.) neprovádět.  



4.Zdravotní pojišťovny a výkon 01543 

Minimálně po dobu nouzového stavu v ČR (v tuto chvíli do 12.4.2020), budou všechny zdravotní 

pojišťovny proplácet výkaz výkonu epizody péče 01543 i v případech, kdy pacient konzultuje 

praktického lékaře distančně, tzn. telefonicky, mailem, skype, videohovor apod. Je nutné o tom učinit 

zápis do zdravotní dokumentace vč. času konzultace.  

Toto opatření je v platnosti od 1.3.2020 pro pojišťovny: VZP, VoZP, ČPZP, ZPŠ, RBP., v platnosti od 

12.3.2020 pro pojišťovny: OZP,  v platnosti od 16.3.2020 pro pojišťovny: ZPMV  

Doporučujeme průběžně sledovat informace na webech jednotlivých pojišťoven, které budou 

reflektovat následující vývoj situace. 

5.Nové algoritmy a doporučení ministerstva  

Na webu - https://splcr.cz/10667-2/ 

V praxi podle nás dosti obtížně realizovatelné – v současné době se snažíme dosáhnout změn a 

vypadá to, že se alespoň v nějaké míře zdaří.  Jakmile budeme mít něco v ruce, tak dáme k dispozici.. 

 

Viru zmar ! 

 

Jakub Uher 

 

https://splcr.cz/10667-2/

