
 
 
 

RBP, zdravotní pojišťovna 
Michálkovická 967/108, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava 

 
 
ŘSS/2021                                                                                  V Ostravě 10. 12.2021 
 
 

Metodický pokyn č. 54/2021 
 
 

Ambulantní vybavení pacienta antivirotikem LAGEVRIO v souvislosti s onemocněním 
COVID-19 způsobeným virem SARSCoV-2 
  
 
V zájmu sjednocení postupu všech útvarů RBP v souvislosti s vývojem epidemie COVID-19 
způsobené virem SARS-CoV-2  
 
I.     v y d á v á m 
 
       pravidla pro zajištění léčby antivirotikem LAGEVRIO 
 
 
II.   u k l á d á m 
 
       všem zaměstnancům RBP postupovat v souladu s těmito pravidly  
 
III.   s t a n o v u j i 
 
       účinnost tohoto Metodického pokynu dnem 9. 12. 2021 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      ………………………….. 
                                                                                    JUDr. Václav Janalík, MHA 
           ředitel pro smluvní vztahy 
 
 
 
 
 
Garant: JUDr. Václav Janalík 
 

Rozdělovník: B 

 

 

 

 



 

 

 

Určeno poskytovatelům zdravotních služeb: 
 
Ve vazbě na vydání Rozhodnutí MZ ČR ze dne 7. 12. 2021 dočasně povolující distribuci, výdej  
a používání neregistrovaných léčivých přípravků LAGEVRIO (antivirotikum s obsahem léčivé 
látky  molnupiravir),  definování cílové populace, indikačních kritérií a dohodou se společností 
Merck Sharp & Dohme s.r.o. ve věci uzavření Smlouvy o dohodnuté konečné ceně je z důvodu 
zajištění mimořádné úhrady v rámci ambulantního použití zaveden nový výkon 99954 – (VZP)   
AMBULANTNÍ VYBAVENÍ PACIENTA ANTIVIROTIKEM MOLNUPIRAVIR U ONEMOCNĚNÍ 
COVID-19.  
 
Indikační podmínky jsou zveřejněny na stránkách MZ ČR – viz vždy konkrétní „Rozhodnutí MZ 
ČR“. 
 
Výkon 99954 - (VZP) AMBULANTNÍ VYBAVENÍ PACIENTA ANTIVIROTIKEM 
MOLNUPIRAVIR U ONEMOCNĚNÍ COVID-19   
Obsahem výkonu 99954 je kompletní činnost spojená s vybavením pacienta per orálním 
antivirotikem LAGEVRIO (antivirotikum s obsahem léčivé látky molnupiravir). Součástí výkonu 
je přímo spotřebovaný materiál (PMA – konečná cena léčivého přípravku) a činnosti spojené 
s vybavením indikovaného ambulantního pacienta tímto léčivým přípravkem. K výkonu 99954 
není možné vykázat žádný další zdravotní výkon.  
 
Ohodnocení výkonu, včetně PMA: 18 253,-Kč, vč. režie  
 
Metodika nasmlouvání a vykazování výkonu 99954 

• výkon 99954 bude nasmlouván poskytovatelům zdravotních služeb, kteří mají 
současně nasmlouván výkon 99915 (tzv. aplikační centra): 

o poskytovatel zdravotních služeb lůžkové péče s urgentním příjmem typu I nebo 
typu II, 

o poskytovatel zdravotních služeb akutní lůžkové péče, jejichž zřizovatelem je 
Ministerstvo,  

o poskytovatel zdravotních služeb, který má oprávnění k poskytování zdravotních 
služeb akutní lůžkové péče alespoň v jednom z následujících oborů: vnitřní 
lékařství, chirurgie  

          (seznam aplikačních center je zveřejněn na https://koronavirus.mzcr.cz/pro-    
          zdravotníky). 

• výkon bude nasmlouván pouze na 1 IČP ambulantního pracoviště lékařské 
odbornosti, a to dle výběru poskytovatele – prostřednictvím tohoto IČP bude výkon 
vykazován zdravotní pojišťovně; 

• léčivý přípravek LAGEVRIO je možné poskytnout pacientovi pouze na základě dokladu 
06 (Poukaz na vyšetření/ošetření) vystaveného indikujícím lékařem na základě 
klinického vyšetření pacienta. Na dokladu 06 indikující lékař uvede odůvodnění 
požadavku na poskytnutí léčivého přípravku LAGEVRIO pacientovi; 

• poskytovatel lůžkové péče vykazuje výkon 99954 na dokladu 06, kdy žadatelem bude 
indukující lékař; žadatelem může být i ambulantní pracoviště poskytovatele akutní 
lůžkové péče (daného aplikačního centra); 

• současně s výkonem 99954 nelze vykázat žádný další zdravotní výkon; 
 
 

https://koronavirus.mzcr.cz/pro-

