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Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,  

 

Centrální tým pro koordinaci očkování proti onemocnění COVID-19 připravil způsob, jakým zajistit 

možnost registrace chronicky nemocných pacientů přes Centrální rezervační systém pro 

očkování. 

 

Je známo, že pacienti s určitými typy diagnóz určitým typem léčby mají vyšší pravděpodobnost 

závažného průběhu onemocnění COVID-19 (dále jen pacienti s chronickým onemocněním). 

Pokud jsou tito pacienti léčeni přímo v nemocnicích, které provádějí očkování, mohou být 

v současné fázi v tomto místě očkovaní. Zároveň je ale nutné, aby byla možnost očkování 

otevřena i pro pacienty s chronickým onemocněním léčené poskytovateli zdravotních služeb, kteří 

přímo neočkují, například ambulantními specialisty, specializovanými centry apod. Za tímto 

účelem byl připraven systém identifikace těchto pacientů prostřednictvím speciálního kódu. Tento 

kód při zadání do Centrálního rezervačního systému umožní registraci k očkování i pacientům, 

kteří nesplňují podmínku věku. 

 

Systém spočívá v přidělení speciálních kódů jednotlivým poskytovatelům zdravotních služeb, u 

kterých je vzhledem k oborům péče, kterou poskytují, vysoká pravděpodobnost, že budou léčit 

pacienty v některé z diagnostických skupin, u kterých hrozí vysoká pravděpodobnost těžkého 

průběhu nemoci COVID-19. 

Ústav zdravotnických informací a statistiky bude v nejbližší době rozesílat jednotlivým 

poskytovatelům, včetně Vás, tyto speciální kódy. Každý poskytovatel bude mít svůj vlastní 

kód, který bude předávat svým pacientům, kteří spadají alespoň do jedné z kategorií uvedených 

v přiloženém dokumentu. Každý poskytovatel obdrží počet kódů podle toho, kolik jeho 

zdravotnických zařízení je evidováno v číselníku ÚZIS (PČZ). Ambulantní specialisté s jednou 

ordinací obdrží jeden kód pro všechny svoje pacienty, nemocnice s jedním areálem obdrží také 

jeden kód, nemocnice s více detašovanými pracovišti obdrží vyšší počet kódů. 

 

Kódy budou zasílány ÚZISem na emailovou adresu, která je jako kontaktní uvedena v jejich 

databázi. Prosím zajistěte, že kód s instrukcemi zaslaný na tuto Vaši kontaktní adresu, se 

dostane ke správné osobě, která zajistí další postup – předání kódu příslušným 

pracovištím, které jsou v kontaktu s vymezenými chronickými pacienty. Je nutné ve Vaší 

organizaci nastavit systém distribuce tohoto kódu vymezeným pacientům.  

 

Jakmile obdržíte kód je nutné zajistit, aby byl nastaven systém jeho distribuce pacientům, a to dle 

Vašich zvyklostí komunikace s pacienty (mail, sms, komunikace v rámci funkcionality NIS apod.). 

 

Měli byste v rámci Vašich pacientů vytipovat osoby mladší 70 let, které spadají do alespoň jedné 

z kategorií diagnóz nebo terapie, která je uvedena v přiloženém dokumentu. Těmto pacientům 
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prosím z Vašeho pohledu optimálním způsobem sdělte kód pro očkování. Zároveň je nutné 

pacienty upozornit, že kód nesmí nikomu sdělovat. Pokud bude zjištěno, že dané kódy byly 

sdíleny neoprávněným osobám (ať již ze strany samotného poskytovatele, nebo ze strany 

samotných pacientů, budou očkovací místa na tyto podezřelé kódy upozorněna a budou důsledně 

kontrolovat oprávněnost jejich využití pacienty. Pokud bude zřejmé, že osoba přicházející na 

očkování se registrovala pomocí kódu neoprávněně, bude věc řešena. Pacient, který se registruje 

prostřednictvím kódu k očkování, bude očkován pouze pokud se na očkovacím místě před 

provedením očkování prokáže lékařskou zprávou (může být i starší, nemusí být vystavena za 

tímto účelem), ze které bude zřejmé, že spadá do skupiny pacientů s příslušným chronickým 

onemocněním. Pacient, který se takovou zprávou neprokáže, nebude moci být očkován.  

 

Tento systém Vám dává možnost zajistit předností registraci Vámi léčených pacientů 

s chronickým onemocněním k očkování v kterémkoli očkovacím místě v ČR prostřednictvím 

Centrálního rezervačního systému i v případě, že nesplňují podmínku věku. 

 

Děkujeme za spolupráci! 

 

V příloze zasílám dokument s popisem diagnóz a stavů pacientů, pro které jsou kódy 

určeny, a informační leták, který je možné a vhodné distribuovat pacientům. 

 

S pozdravem 

Jan Michálek 

 

 

Ing. JAN MICHÁLEK 

ředitel odboru přímo řízených organizací 

 

  

Odbor přímo řízených organizací 

Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 

tel.: +420 224 972 767 

e-mail: Jan.Michalek@mzcr.cz, www.mzcr.cz 
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