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Co je urgentní příjem?

Urgentní příjem (UP) je specializované pracoviště poskytovatele 

akutní lůžkové péče s nepřetržitým provozem, které zajišťuje příjem a 

poskytování intenzivní akutní lůžkové péče a specializované 

ambulantní péče pacientům s náhle vzniklým závažným postižením 

zdraví a pacientům v přímém ohrožení života (Věstník MZ ČR částka 

4/2015).
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Co je cílem nového modelu?

➢ Zajištění péče o akutní pacienty ve všech regionech ČR a v režimu 

trvalé dostupnosti 24/7

➢ Poprvé dáváme urgentní péči jasnou strukturu a standardy

➢ Vznikne státem garantovaná síť urgentních příjmů, a to v 

krajských i okresních městech

➢ Naším cílem je zkoncentrovat lékařské kapacity do center, kde je v 

případě potřeby přímý vstup ke specializované péči, vybavení a 

odborníkům

➢ Pacient bude mít jistotu, že v těchto centrech najde plně 

dostupnou zdravotní službu a kvalifikované odborníky

➢ Urgentní péči bude významně finančně podpořena



Síť urgentních příjmů

• UP je zřizován v rámci poskytovatele akutní lůžkové péče:

➢ Urgentní příjem 1. typu (UP1)

➢ Urgentní příjem 2. typu (UP2)

• Struktura urgentních příjmů:

➢ Minimálně jeden UP1 na každý kraj

➢ Minimálně jeden UP2 na každý okres (spád.100-120 tis. ob.)

• Předpokládaný počet:

➢ 15 urgentních příjmů 1. typu na úrovni krajů

➢ UP1 budou zpravidla plnit i roli UP2 

➢ cca 80 urgentních příjmů 2. typu na úrovni okresů

➢ u každého UP bude lékařská pohotovostní služba 
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Urgentní příjem – UP1

• Urgentní příjem 1. typu je zřizován u poskytovatelů zdravotních 

služeb, kteří mají:

➢ Statut traumatologického centra 

➢ U dalších PZS akutní lůžkové péče, kteří plní obdobnou 

roli na krajské úrovni (Pardubice, Jihlava, Karlovy Vary)
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Plánované UP1

KRAJ poskytování péče Název IČZ

Hlavní město Praha Fakultní nemocnice v Motole

Hlavní město Praha ÚVN – Vojenská fakultní nemocnice Praha

Hlavní město Praha Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Jihočeský kraj Nemocnice České Budějovice, a.s.

Plzeňský kraj Fakultní nemocnice Plzeň

Ústecký kraj KZ, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o.z.

Liberecký kraj Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Královéhradecký kraj Fakultní nemocnice Hradec Králové

Jihomoravský kraj Fakultní nemocnice Brno

Olomoucký kraj Fakultní nemocnice Olomouc

Moravskoslezský kraj Fakultní nemocnice Ostrava

Zlínský kraj Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
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Urgentní příjem – UP2

• Urgentní příjem 2. typu je zřizován u poskytovatelů zdravotních 

služeb, kteří disponují lůžky v odbornostech:

➢ Vnitřní lékařství - interna 

➢ Chirurgie

➢ Gynekologie a porodnictví

➢ ARO 

A současně nepřetržitým provozem 24/7 v odbornosti:

➢ Klinická biochemie

➢ Radiologie a zobrazovací metody
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Úhrady urgentní péče v roce 2020

• Zdravotní pojišťovny dají do urgentní péče 1,9 miliardy Kč

• Bonifikace poskytovatelů, kteří zajišťují urgentní příjem:

➢ UP1 paušální úhrada 30 milionů Kč

➢ UP2 paušální úhrada 3 miliony Kč

• Bonifikace 1 000 Kč za přijetí pacienta od ZZS, která si klade za cíl 

předcházet případům, kdy pacienta nechce přijmout žádná 

nemocnice v jeho okolí

• Navýšení výkonu 09563 - ústavní pohotovostní služba o 150 bodů 

= navýšení z 200 na 350 Kč
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Nové výkony pro urgentní péči

• 5 nových výkonů do Seznamu zdravotních výkonů s odloženou 

účinností pro rok 2021:

➢ 06720    TRIÁŽ PACIENTŮ NA ODDĚLENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU

➢ 06726    KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM URGENTNÍHO PŘÍJMU

➢ 06727    KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM URGENTNÍHO PŘÍJMU

➢ 06728    PÉČE O NEMOCNÉHO NA INTENZIVNÍ VYŠETŘOVNĚ 

URGENTNÍHO PŘÍJMU Á 15 MIN

➢ 06729    PÉČE O NEMOCNÉHO NA EXPEKTAČNÍM LŮŽKU 

URGENTNÍHO PŘÍJMU Á 15 MIN
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Dotační program

• MZ plánuje pro zlepšení budování sítě UP podpořit jejich tvorbu 

investičním dotačním programem EU

• Programové období 2021 - 2027

• Dotační program předpokládá schválení MMR

• Předpokládaná výše dotace:

➢ 150 - 200 milionů Kč na UP1

➢ 20 - 30 milionů Kč na UP2
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Lékařská pohotovostní služba (LPS)

• Bude organizována při urgentních příjmech

• Ordinační hodiny jsou jednotné v celé ČR

• Všední den od 16:00 do 22:00 

• Víkend od 9:00 do 16:00 respektive 22:00

• Bude pracovat v režimu 24/7

• Zabezpečují ji praktičtí lékaři

• Vyhláška definuje min. standard per. a věcného vybavení ordinací

• Po celou ordinační dobu LPS je k dispozici fungující pohotovostní 

lékárna
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Dětská a stomatologická pohotovost

• Dětská pohotovost se slouží zpravidla při dětském oddělení nemocnice

• Službu vykonává buď kmenový dětský lékař nebo lékař ze spádových 

registrujících dětských lékařů (PLDD)

• Pro službu PLDD platí stejné principy jako pro praktické lékaře

• Stomatologickou pohotovost drží lékaři  – stomatologové

z daného regionu 

• Obsazování služeb má v gesci Česká stomatologická komora

• Službu vykonává lékař ve své ordinaci

• Informace o rozpisu služeb a místě jejího výkonu jsou k dispozici 

elektronicky na webu a v listinné podobě na urgentním příjmu



Děkujeme za pozornost


