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Výzva Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy lékařům v oborech VPL a PLDD 
 
 
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, jejímž zřizovatelem je hlavní město Praha, tímto 
vyzývá všechny lékaře v oboru zdravotní péče: všeobecné praktické lékařství a oboru zdravotní 
péče: praktické lékařství pro děti a dorost, poskytující zdravotní služby na území HMP, a to  
v souladu s ust. § 46 odst. 1), písm. e) zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, o 
následující spolupráci: 

Z důvodu co možná rychlého a bezproblémového zajištění zdravotní péče je nezbytné, aby u 
všech níže uvedených pacientů byla správně vyplněna e-neschopenka ze strany všeobecného 
praktického lékaře. 

V případě, že se jedná o nezletilého pacienta, je nezbytné, aby analogické údaje o diagnóze byly 
vyplněny v Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče) vystaveném praktickým lékařem pro děti a 
dorost. 

1) V případě, že pacient je v karanténě, je nutno, aby ve formuláři e-neschopenky byla v rubrice 
PROFESE vyplněna diagnóza Dg. Z 20.9. 

2) V případě, že u pacienta existuje podezření na COVID-19 bez laboratorního potvrzení je 
nutno, aby v e-neschopence byla uvedena diagnóza Dg. U 69.75. 
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3) V případě, že u pacienta je již prokázána diagnóza COVID-19, je nutno, aby v e-neschopence 
byla uvedena diagnóza Dg. U 07.1.       

 
Děkuji za spolupráci. 
 
 
S pozdravem  
 
 
Mgr. Martin Ježek 
ředitel odboru zdravotnictví MHMP 
 
podepsáno elektronicky  
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