1. Zoznam výkonov zdravotnej starostlivosti uhrádzanej z verejného zdravotného poistenia.
Kód

Zdravotný výkon

počet bodov

15b Vyhodnotenie laboratórnych výsledkov vo vzťahu k zdravotnému stavu pacienta lekárom
špecializovanej starostlivosti.
15c Zhotovenie EKG záznamu najmenej s 12 zvodmi bez opisu.
60 Komplexné vyšetrenie pacienta (kompletná anamnéza, vyšetrenie všetkých orgánových systémov,
založenie zdravotnej dokumentácie, diagnostický záver, liečebný plán a (alebo) zaradenie do dispenzárnej
starostlivosti, odoslanie pacienta na ďalšie laboratórne, prístrojové alebo odborné vyšetrenia – vypísanie
žiadaniek, poučenie pacienta, vypísanie receptov a lekárskej správy (trvanie najmenej 30 minút).
60a Komplexné predoperačné vyšetrenie vrátane zhodnotenia výsledkov laboratórnych a prístrojových
vyšetrení. Súčasťou výkonu je aj kompletná lekárska správa. Výkon pod kódom 60a sa nemôže vykazovať
súčasne s výkonmi pod kódmi 60, 62, 63. Výkon sa môže vykazovať iba 1-krát v rámci jednej operácie.
62 Cielené vyšetrenie dvoch alebo viacerých orgánových systémov alebo dispenzárna kontrola (cielená
anamnéza, resp. anamnéza od poslednej kontroly), opis subjektívnych ťažkostí, objektívny nález, vypísanie
správy, záver, vypracovanie plánu do nasledujúcej kontroly. Poučenie o diéte a životospráve a predvolanie
na vyšetrenie je súčasťou výkonu. Vyšetrenie trvá dlhšie ako 20 minút.
63 Dôkladné vyšetrenie jedného orgánového systému alebo kontrolné vyšetrenie vrátane rád a
dokumentácie. Vyšetrenie obsahuje subjektívny nález, objektívny nález, záver, písomnú správu, vypísanie
receptov, vypísanie žiadaniek na iné vyšetrenia, poučenie pacienta.
250a Odobratie krvi venepunkciou do jednej striekačky alebo do jednej skúmavky vrátane odberovej
súpravy, za každú súpravu.
253 Intravenózna injekcia.
258 Odobratie kapilárnej krvi.
260a Zavedenie katétra do periférnej cievy.
271 Intravenózna infúzia v trvaní od 10 do 30 minút.
603a Vyhodnotenie EKG v prípade, že odborný lekár s príslušnou špecializáciou EKG len vyhodnotí. Nejde o
automatické prístrojové vyhodnotenie.
5300 USG vyšetrenie hornej časti brucha (pečeň, žlčník, žlčové cesty, pankreas, obličky, slezina,
retroperitoneálne LU, aorta, prípadne aj chorobne zmenené časti GIT
5301 Vyšetrenie jedného orgánu alebo orgánového systému (nemôže sa vykazovať s výkonmi pod kódmi
5300, 5302 až 5312)
5315 Príplatok za duplexné vyšetrenie ciev pomocou PW- alebo CW-Dopplera vo vyšetrovanej oblasti (pre
výkony pod kódmi 108, 5300 až 5310, 5312 až 5314, 5317)
5316 Príplatok za duplexné vyšetrenie ciev pomocou PW-Dopplera a farebného mapovania toku (CFM) vo
vyšetrovanej oblasti (pre výkony pod kódmi 108, 5300 až 5310, 5312 až 5314, 5317). Pri výkone pod kódom
5315 sa nemôže vykazovať.
5712 Dlhodobé monitorovanie EKG (Holter EKG) – naloženie a zosnímanie. Výkon môže vykazovať
kardiológ a internista.
5713 Počítačové zhodnotenie dlhodobého monitorovania EKG a zhodnotenie nálezu lekárom. Výkon môže
vykazovať kardiológ a internista.
5714 Vyšetrenie variability srdcovej frekvencie (HRV). Výkon môže vykazovať kardiológ a internista.
5715 24-hodinové monitorovanie tlaku krvi – naloženie a zosnímanie. Výkon môže vykazovať kardiológ a
internista.
5716 Počítačové vyhodnotenie dlhodobého monitorovania tlaku krvi a zhodnotenie nálezu lekárom. Výkon
môže vykazovať kardiológ a internista.
Aktuálne zmluvné podmienky so ZP Cenník / cena bodu / €
VšZP – 25
Dôvera -24
ŠAS
0,021900 €
0,022050 €
SVLZ 0,007635 €
0,007995 €
1

Union - 27
0,021000 €
0,007300 €
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2.Zoznam zdravotných výkonov poskytovaných pri chorobe uvedenej v zozname chorôb, pri ktorých sa zdravotné
výkony plne uhrádzajú alebo čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného
poistenia, a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktoré poskytovateľ poskytuje a pri
ktorých môže požadovať úhradu podľa osobitných predpisov
2.1
777/2004 Z.z. - Zoznam chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na
základe verejného zdravotného poistenia podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky z 15. decembra 2004
Kód podľa MKCH 10 Názov choroby

Úhrada ZP

Spoluúčasť

Z02

Vyšetrenie na administratívne účely

0%

100%

Z02.1

Vstupná prehliadka (pred nástupom do zamestnania)

0%

100%

Z02.6

Vyšetrenie pre poisťovňu

0%

100%

Z02.7

Vydávanie lekárskych potvrdení

0%

100%

Z02.8

Iné vyšetrenia na administratívne účely

0%

100%

Z02.9

Bližšie neurčené vyšetrenie na administratívne účely

0%

100%
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2.2
Zoznam a cenník zdravotných výkonov uskutočňovaných na žiadosť osoby, neuhrádzaných na základe verejného
zdravotného poistenia, alebo pre pacientov nezmluvných lekárov.

VÝKON

CENA
EURO

Nadštandardný menežment pacienta

5,00

/telef. oznámenie výsledkov, telef. oznámenie zmeny termínu vyšetrenia,
telefonické alebo elektronické objednávanie pacientov vyšetrenie na inom
pracovisku/
Interné vyšetrenie/ vrátane EKG, bez odberu krvi/

25,00

Interné vyšetrenie + konzultácia, trvanie viac ako 35minut / bez odberu krvi/

45,00

EKG /12 zvodové vyšetrenie činnosti srdca + popis/

7,00

USG brucha s Doplerom

25,00

/sonografia brušných orgánov vrátane vyšetrenia prietoku brušnými orgánmi
a brušnými cievami/
USG krčných ciev

15,00

/ sonografické vyšetrenie krčných ciev vrátane merania prietoku krvi/
Doplatok za vyšetrenie Doplerom pri USG brucha

10,00

/vyšetrenie prietoku brušnými orgánmi a brušnými cievami/ -účtuje sa, ak
výkon neprepláca ZP
Podanie infúznej liečby nehradené zdravotnou poisťovňou

5,00

ABI /vyšetrenie členkovo- ramenného indexu pristrojom BOSO/

15,00

Food Sreen ELISA 40- vyšetrenie potravinovej intolerancie na 43 potravín +
konzultácia

140,00

Food Sreen ELISA 93- vyšetrenie potravinovej intolerancie na 93 potravín +
konzultácia

270,00

FoodPrint 120 - vyšetrenie potravinovej intolerancie na 120 potravín +
konzultácia

360,00

FoodPrint 200+ -vyšetrenie potravinovej intolerancie na 220 potravín +
konzultácia

399,00
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