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V Praze, dne 7.12.2021
Stanovisko výboru České pediatrické společnosti (ČPS) k vykazování kódů 02220 –
rychlotest streptest A a 02230 – stanovení CRP v odbornosti 301 na ambulancích
52110097 a 52110602 (příjmová ambulance a pohotovostní ambulance dětského oddělení)

Výbor ČPS ČLS JEP obdržel podnět z regionálních pracovišť, že zdravotními
pojišťovnami není podporováno nasmlouvání kódů 02220 – rychlotest streptest A a 02230
– stanovení CRP v odbornosti 301 na ambulancích 52110097 a 52110602 (příjmová
ambulance a pohotovostní ambulance dětského oddělení).

Výbor ČPS podporuje nasmlouvání výše uvedených kódů z následujících důvodů:

1) I přesto, že personální situace na dětských lůžkových odděleních je v řadě regionů
kritická, věnují se lékaři lůžkových pracovišť v rozsáhlé míře ambulantní péči o dětské
pacienty (v ambulanci odb. 301), čímž často suplují práci praktických lékařů pro děti a dorost
(PLDD), pro které jsou primárně výše uvedené kódy nasmlouvávány (odb. 002).

2) Ambulance lékařské pohotovostní služby při lůžkových odděleních (LPS), na
jejichž provozu se PLDD v řadě regionů téměř nebo vůbec nepodílí, ošetřují taktéž pacienty z
terénu, čímž do značné míry suplují práci PLDD.

3) Pokud by došlo ke zrušení těchto výkonů nebo nemožnosti jejich nasmlouvání na
ambulantních pracovištích 52110097 a 52110602, zhorší se úroveň péče o dětské pacienty
(klienty ZP) na těchto ambulancích. Výsledky uvedených vyšetření často rozhodují o
nasazení včasné a adekvátní léčby, případně o hospitalizaci dětských pacientů. Navíc pokud
by vyšetření, které lze provést z kapilárního odběru, bylo nahrazeno žilním odběrem z

důvodu nutnosti využít nemocniční laboratorní provoz, považovali bychom to vzhledem k
pacientům/klientům za neetický postup.

Jménem výboru ČPS si dovolujeme požádat zástupce zdravotních pojišťoven o zajištění
možnosti nasmlouvání a vykazování kódů 02220 – rychlotest streptest A a 02230 –
stanovení CRP v odbornosti 301 na ambulancích 52110097 a 52110602 (příjmová ambulance
a pohotovostní ambulance dětského oddělení).

Děkujeme mnohokrát za zvážení naší žádosti.

Za Výbor České pediatrické společnosti ČLS JEP

prim. MUDr. René Hrdlička, Ph.D.
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