Prioritní očkování chronických pacientů – Druhá vlna
Ministerstvo zdravotnictví nově připravuje spuštění registrací pro druhou skupinu osob s chronickým
onemocněním (nižší priorita), a to od pondělí 12.4.2021.
Dochází jak k rozšíření okruhu pacientů, kteří se budou moci k očkování registrovat (viz. aktualizovaný
seznam diagnóz a zdravotních stavů); tak i k rozšíření okruhu odborností lékařů, kteří budou moci
poskytovat svým rizikovým pacientům za tímto účelem kód.

1. Kdo vydává kódy/komu byly kódy zaslány?
Dle přehledu diagnóz/zdravotních stavů byl z Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb
(NRPZS) sestaven seznam poskytovatelů poskytujících péči v níže uvedených oborech:

SKUPINA 1 (vyšší priorita – rizikové skóre 5)
Alergologie a klinická imunologie,
Angiologie,
Dětská endokrinologie a diabetologie,
Dětská gastroenterologie a hepatologie,
Dětská kardiologie,
Dětská nefrologie,
Dětská neurologie,
Dětská onkologie a hematologie,
Dětská pneumologie,
Dětská urologie,
Endokrinologie a diabetologie,
Gastroenterologie,
Hematologie a transfuzní lékařství,
Infekční lékařství,
Intervenční kardiologie,
Kardiologie,
Klinická onkologie,
Lékařská genetika,
Nefrologie,
Neurologie,
Onkogynekologie,
Onkourologie,
Pneumologie a ftizeologie,
Urologie,
Vnitřní lékařství.

SKUPINA 2 (nižší priorita – rizikové skóre 4)
Alergologie a klinická imunologie,
Gastroenterologie,
Gerontopsychiatrie,
Infekční lékařství,
Klinická psychologie,
Dětská klinická psychologie,
Psychiatrie,
Dětská a dorostová psychiatrie,
Revmatologie,
Dětská revmatologie.

Nové kódy jsou v těchto dnech zasílány ze strany ÚZIS poskytovatelům poskytující péči ve
zvýrazněných oborech. Poskytovatelé zdravotní péče, kteří kódy získali v rámci registrací SKUPINY 1
mohou tyto kódy poskytovat i pacientům ze SKUPINY 2. Pacienty ze SKUPINY 2 je však třeba
upozornit na potřebu zaškrtnutí možnosti „osoba s chronickým onemocněním – druhá skupina“ v
registračním formuláři v centrálním rezervačním systému (crs.mzcr.cz).

2. Platnost kódů

Platnost kódů je omezena. Zájemci o očkování se mohou jejich pomocí registrovat do centrálního
registračního/rezervačního systému (crs.mzcr.cz) do:
SKUPINA 1 = 30. dubna 2021
SKUPINA 2 = 15. května 2021
Důvodem rozlišování skupin chronických pacientů je odlišné riziko, které se pojí s danými
diagnózami. Pacienti s vyšším rizikem (první skupina) mají rizikové skóre 5, zatímco s nižším rizikem
(druhá skupina) mají rizikové skóre 4. Příslušnost k dané skupině vyplňují spolu s poskytnutým kódem
do registračního formuláře na adrese crs.mzcr.cz. Podle rizikového skóre a věku jsou pak osoby
řazeny do pořadí na očkovacích místech.
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