Vážení poskytovatelia
zdravotnej starostlivosti,
VšZP v spolupráci s MZ SR pripravila informáciu k vykazovaniu zdravotných výkonov v prípade poskytnutia
zdravotnej starostlivosti.
Pokiaľ pre ukrajinských občanov bude naša krajina len tranzitnou, pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
platia nasledovné pravidlá:








PZS, ktorý poskytol neodkladnú zdravotnú starostlivosť utečencovi z Ukrajiny, nepodáva „Žiadosť
o schválenie poskytnutia neodkladnej ZS“
VšZP uhradí lekárom primárneho kontaktu a stomatológom výkony neodkladnej zdravotnej starostlivosti
uvedené v priloženom zozname „Zoznam hradených výkonov neodkladnej zdravotnej starostlivosti“
VšZP uhradí špecializovaným ambulanciám starostlivosť nad rámec neodkladnej zdravotnej
starostlivosti podľa §2 ods.3 zákona č. 576/2004 Z. z., aj výkony ktoré sú uvedené v katalógu zdravotných
výkonov v prípade, ak ide o poskytnutie zdravotnej starostlivosti pacientom s chronickými ochoreniami
(napr. diabetes mellitus, kardiovaskulárne ochorenia a pod.), ktorých neliečením alebo neposkytnutím
zdravotnej starostlivosti by došlo k zhoršeniu a následnému poškodeniu zdravotného stavu pacienta
PZS vykazuje poskytnutú zdravotnú starostlivosť v zmysle platných podmienok
PZS vykazuje poskytnutú ústavnú zdravotnú starostlivosť podľa DRG (vo formáte dávky 274* za DRG
relevantné aj nerelevantné odbornosti v zmysle platnej legislatívy)
pri vykazovaní zdravotnej starostlivosti sa v položke rodné číslo použije ID z dokladu ktorým sa pacient
preukáže; ak ID obsahuje písmená, tieto sa do položky neuvádzajú

Pre osoby, ktoré požiadajú SR o azyl, resp. budú mať štatút odídenca s dočasným útočiskom, sú podmienky
vykazovania v procese prípravy.

Prípadné doplňujúce otázky nám môžete zasielať na podporapzs@vszp.sk.
Na stránke VšZP sme zriadili informačnú zložku Ukrajina, kde budeme priebežne pridávať všetky aktuálne a
dostupné informácie.

Zoznam hradených výkonov neodkladnej zdravotnej starostlivosti
Výkony ambulancií primárneho kontaktu
Kód výkonu
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200
201
204
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207
210
212

Názov, charakteristika alebo podmienky úhrady výkonu
Štandardné vyšetrenie jedného orgánového systému – kontrolné vyšetrenie.
 Súčasťou výkonu je anamnéza, opis terajšieho ochorenia, objektívny nález, odoslanie na
laboratórne, prístrojové alebo odborné vyšetrenie – vypísanie žiadaniek, záver,
vypísanie receptov, poučenie pacienta.
 Výkon môže vykazovať lekár všeobecnej starostlivosti podľa § 8 ods. 2 zákona č.
576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „lekár
všeobecnej starostlivosti“), lekár ambulantnej pohotovostnej služby (APS), ako aj lekár
záchrannej zdravotnej služby (ZZS).
Štandardné fyzikálne vyšetrenie jedného orgánového systému.
 Kontrolné vyšetrenie, na základe symptomatologickej anamnézy vrátane rady a
dokumentácie cez deň v sobotu, v nedeľu, počas sviatkov a 31. decembra.
 Výkon môže vykazovať lekár všeobecnej starostlivosti, lekár poskytujúci APS, ako aj
lekár ZZS.
Štandardné fyzikálne vyšetrenie jedného orgánového systému na základe
symptomatologickej anamnézy vrátane rady a dokumentácie medzi 19.00 - 7.00
hodinou.
 Výkon môže vykazovať lekár všeobecnej starostlivosti, lekár poskytujúci APS, ako aj
lekár ZZS.
Štandardné vyšetrenie dvoch alebo viacerých orgánových systémov.
 Súčasťou výkonu je anamnéza, opis terajšieho ochorenia, objektívny nález, odoslanie na
laboratórne, prístrojové alebo odborné vyšetrenie - vypísanie žiadaniek, záver,
vypísanie receptov, poučenie pacienta (trvanie najmenej 20 minút).
 Výkon môže vykazovať lekár všeobecnej starostlivosti pri dispenzárnej starostlivosti,
lekár poskytujúci APS, ako aj lekár ZZS.
Zhotovenie EKG záznamu s najmenej 12 zvodmi bez opisu.
Návšteva mimo riadneho pracovného času lekára, vykonaná ihneď po výzve z
dôvodov ochorenia.
 Vyžaduje sa časový údaj.
Návšteva v noci vyžiadaná a vykonaná medzi 22.00 a 7.00 hodinou.
 Vyžaduje sa časový údaj o vyžiadaní a vykonaní návštevy.
Príplatok k výkonom pod kódmi 26 a 29 za návštevu vyžiadanú a vykonanú v sobotu,
v nedeľu, počas sviatkov a 31. decembra.
Príplatok pri ambulantnej zdravotnej starostlivosti o
a) pacienta ťažko mobilného, imobilného, mentálne postihnutého, dementného, zrakovo
alebo sluchovo postihnutého,
b) dieťa do veku piatich rokov možno k výkonom pod kódmi 4 až 6, 8, 60, 61, 62 a 63
vykazovať nasledujúci príplatok:
Pri výkonoch pod kódmi 4 až 8.
Príplatok u dieťaťa do veku piatich rokov pri výkonoch - odber krvi, injekcie,
infúzie, transfúzie, infiltrácie, implantácie, odobratie sterov, punkcie a pri výkone
očkovania.
Vystavenie tlačiva.
 Na základe verejného zdravotného poistenia je uhrádzané vystavenie tlačiva - regresné
hlásenie pre zdravotnú poisťovňu.
Krátka správa lekára ambulantnej pohotovostnej služby ošetrujúcemu lekárovi.
Obväz s výnimkou rýchlych obväzov a sprejov, očných a ušných klapiek,
trojuholníkových šatiek, hotových náplastí alebo hotových kravatových obväzov na
rany.
 Obväzy podľa výkonu pod kódom 200 sa nemôžu nevykazovať, keď slúžia na krytie rán,
ktoré vznikli lekárskym výkonom pri tom istom ošetrení.
Obväz hrudníka alebo Desaultov obväz s výnimkou obväzu pupka.
Cirkulárny obväz hlavy, drieku, stabilizujúci obväz krku, ramenného alebo bedrového kĺbu
alebo jednej končatiny cez najmenej dva kĺby ako obväz rany alebo na uvedenie končatiny
do pokojného stavu, alebo kompresívny obväz, alebo zinkovo-glejový obväz.
Spevňujúci náplasťový obväz malého kĺbu.
Spevňujúci náplasťový obväz veľkého kĺbu.
Malý dlahový obväz aj ako núdzový obväz pri zlomeninách.
Dlahový obväz so znehybnením najmenej dvoch veľkých kĺbov (lakťového, zápästného,
členkového), ako aj núdzový obväz pri zlomeninách.

Kód výkonu
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Názov, charakteristika alebo podmienky úhrady výkonu
Odobratie krvi venepunkciou do jednej striekačky alebo do jednej skúmavky, vrátane
odberovej súpravy, za každú súpravu.
Odber krvi do uzavretého systému, alebo odber pri podozrení na infekčné ochorenie, za
každú odberovú súpravu.
Injekcia
intrakutánna, subkutánna, submukózna, subkonjuktiválna alebo
intramuskulárna.
Injekcia intravenózna.
Odobratie kapilárnej krvi.
Zavedenie katétra do periférnej cievy.
Medikamentózne ošetrenie infiltráciou, za každé ošetrenie.
Infúzia intravenózna v trvaní od 10 do 30 minút.
Umelé dýchanie (napríklad z úst do úst, dýchanie vakom, dýchanie aparátom).
Umelé dýchanie a extratorakálna tlaková masáž srdca.
Ústna a nasotracheálna intubácia.
Otvorenie horných dýchacích ciest
koniotómiou, koniopunkciou, prípadne aj
endotracheálnou intubáciou.
Výplach žalúdka žalúdkovou sondou.
Inhalácia kyslíka vrátane inhalovaného kyslíka, za každých 30 minút.
Digitálne vyprázdnenie konečníka.
Vyhodnotenie EKG v prípade, že odborný lekár s príslušnou špecializáciou EKG len
vyhodnotí. Nejde o automatické prístrojové vyhodnotenie.
Odstránenie voľného cudzieho telesa zo spojovky alebo mechanická epilácia mihalníc
jedného oka.
Predná nosová tamponáda.
Prvé ošetrenie malej rany.
Prvé ošetrenie veľkej rany.
Prvotné ošetrenie popáleniny I. alebo II. stupňa (ruka, noha, tvár), za každú popáleninu
(toilette, debridement, topické prostriedky).
Prvotné ošetrenie popáleniny I. alebo II. stupňa do 5% povrchu tela, za každú popáleninu
(toilette, debridement, topické prostriedky).
Kompletný dôkaz základných patologických súčastí moču, za každú vzorku od pacienta
Nekompletný dôkaz najviac troch z uvedených základných patologických súčastí
moču, za každú pacientsku vzorku
Kontrola glykémie glukomerom

Stomatologické výkony:
Kód výkonu
A02
C07
C08
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C61
D11
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Názov zdravotného výkonu
Infiltračná anestézia
Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti
Úprava prominujúcej alveoly
Intraorálna incízia dentogénneho abscesu
Primárna plastika oroantrálnej komunikácie
Repozícia subluxovaného alebo luxovaného zuba,
Vyžiadané akútne ošetrenie s vyšetrením
RTG snímka intraorálna zubov a ústnych tkanív
RTG snímka - ortopantomogram
Extrakcia dočasného zuba alebo koreňa
Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa
Extrakcia viackoreňového zuba
Sutúra extrakčnej rany
Nepplánovaná extrakcia zuba alebo jeho častí
Dekapsulácia zuba
Trepanácia alveolu
Zastavenie poextrakčného krvácania
Ošetrenie a kontrola po zákroku dentoalveol. chirurgie
Chirurgická revízia rany
Egalizácia alveolárneho výbežku.
Stiahnutie fixnej náhrady
Odstránenie miestneho dráždenia

Kód výkonu
P07
T01
V20
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Názov zdravotného výkonu
Lokálne ošetrenie gingívy a/alebo sliznice
Manuálna repozícia luxácie TMK
Provizórne ošetrenie jednoduchého zubného kazu
Paliatívne endodontické ošetrenie
Injekcia s.c. , i.m.
Injekcia i.v.
Infúzia i.v. 10 - 30 min.
Umelé dýchanie
Umelé dýchanie a extratorakálna masáž srdca
Otvorenie horných dýchacích ciest

