VESTNÍK
MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Čiastka 4 - 6

Dňa 28. januára 2016

Ročník 64

OBSAH:
Normatívna časť:
2. Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 13. januára 2016 č. 07045-43/2016-OL,
ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra
2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov

3. Štatút Rady vlády Slovenskej republiky pre protidrogovú politiku

4. Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore plastická chirurgia

Oznamovacia časť:

Oznámenie o stratách pečiatok

Strana 22

Vestník MZ SR 2016

Čiastka 4-6

2.
Opatrenie
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 13. januára 2016 č. 07045-43/2016-OL,
ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti
zdravotníctva v znení neskorších predpisov
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 1 zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. decembra 2003 č. 07045/2003, ktorým
sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva (oznámenie č. 588/2003 Z. z.) v znení
opatrenia z 25. februára 2004 č. 07045-2/2004-OAP (oznámenie č. 130/2004 Z. z.), opatrenia z 20.
apríla 2004 č. 07045-3/2004-OAP (oznámenie č. 253/2004 Z. z.), opatrenia z 3. augusta 2004 č. 070454/2004-OAP (oznámenie č. 474/2004 Z. z.), opatrenia z 23. augusta 2004 č. 07045-5/2004OAP
(oznámenie č. 487/2004 Z. z.), opatrenia z 18. novembra 2004 č. 07045-6/2004-OAP (oznámenie č.
628/2004 Z. z.), opatrenia z 15. decembra 2004 č. 07045-7/2004-OAP (oznámenie č.754/2004 Z. z.),
opatrenia z 1. marca 2005 č. 07045-8/2005-SL (oznámenie č. 89/2005 Z. z.), opatrenia zo 16. marca
2005 č. 07045-9/2005-SL (oznámenie č. 106/2005 Z. z.), opatrenia z 27. apríla 2005 č. 07045-10/2005SL (oznámenie č. 183/2005 Z. z.), opatrenia z 15. júna 2005 č. 07045-11/2005-SL (oznámenie č.
272/2005 Z. z.), opatrenia z 18. októbra 2005 č. 07045-12/2005-SL (oznámenie č. 472/2005 Z. z.),
opatrenia z 25. januára 2006 č. 07045-13/2006-SL (oznámenie č. 34/2006 Z. z.), opatrenia zo 17. marca
2006 č. 07045-14/2006-SL (oznámenie č. 165/2006 Z. z.), opatrenia z 19. apríla 2006 č. 0704515/2006-SL (oznámenie č. 241/2006 Z. z.), opatrenia z 21. júna 2006 č. 07045-16/2006-SL (oznámenie
č. 426/2006 Z. z.), opatrenia z 13. decembra 2006 č. 28380/2006-OL (oznámenie č. 666/2006 Z. z.),
opatrenia z 5. marca 2007 č. 07045-17/2007-OL (oznámenie č. 98/2007 Z. z.), opatrenia z 20. júna
2007 č. 07045-18/2007-OL (oznámenie č. 290/2007 Z. z.), opatrenia z 19. septembra 2007 č. 2199219/2007-OL (oznámenie č. 451/2007 Z. z.), opatrenia z 13. decembra 2007 č. 07045-20/2007-OL
(oznámenie č. 612/2007 Z. z.), opatrenia z 19. marca 2008 č. 07045-21/2008-OL (oznámenie
č. 103/2008 Z. z.), opatrenia z 28. mája 2008 č. 07045-22/2008-OL (oznámenie č. 193/2008 Z. z.),
opatrenia z 11. júna 2008 č. 07045-23/2008-OL (oznámenie č. 227/2008 Z. z.), opatrenia zo 17.
septembra 2008 č. 07045-24/2008-OL (oznámenie č. 363/2008 Z. z.), opatrenia z 8. októbra 2008
č. 07045-25/2008-OL (oznámenie č. 430/2008 Z. z.), opatrenia zo 17. decembra 2008 č. 0704526/2008-OL (oznámenie č. 638/2008 Z. z.), opatrenia z 11. marca 2009 č. 07045-27/2009-OL
(oznámenie č. 115/2009 Z. z.), opatrenia zo 4. júna 2009 č. 07045-28/2009-OL (oznámenie č. 260/2009
Z. z.), opatrenia z 27. augusta 2009 č. 07045-29/2009-OL (oznámenie č.370/2009 Z. z.), opatrenia
z 25. novembra 2009 č. 07045-30/2009-OL (oznámenie č. 582/2009 Z. z.), opatrenia z 24. februára
2010 č. 07045-31/2010-OL (oznámenie č. 123/2010 Z. z.), opatrenia z 10. júna 2010 č. 07045-32/2010OL (oznámenie č. 308/2010 Z. z.), opatrenia zo 16. septembra 2010 č. 07045-33/2010-OL (oznámenie
č. 385/2010 Z. z.), opatrenia z 15. decembra 2010 č. 07045-34/2010-OL (oznámenie č. 542/2010 Z.
z.), opatrenia z 24. marca 2011 č. 07045-35/2011-OL (oznámenie č. 89/2011 Z. z.), opatrenia z 22. júna
2011 č. 07045-36/2011-OL (oznámenie č. 195/2011 Z. z.), opatrenia z 20. septembra 2011 č. 0704537/2011-OL (oznámenie č. 306/2011 Z. z.), opatrenia z 19. decembra 2011 č. 07045-38/2011-OL
(oznámenie č. 527/2011 Z. z.), opatrenia z 30. januára 2012 č. 07045-39/2012-OL (oznámenie
č. 27/2012 Z. z.), opatrenia z 22. februára 2012 č. 07045-40/2012-OL (oznámenie č. 83/2012 Z. z.),
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opatrenia z 25. marca 2013 č. 07045-41/2012-OL (oznámenie č. 66/2013 Z. z.) a opatrenia z 27.
októbra 2015 č. 07045-42/2015-OL (oznámenie č. 284/2015 Z. z.) sa mení takto:
V prílohe č. 4 časti A položke 3 - Záchranná zdravotná služba písmene a) sa slová „16 343,76
eura“ nahrádzajú slovami „17 362 eur“, slová „28 426,09 eura“ sa nahrádzajú slovami „29 235 eur“ a
slová „30 749,67 eura“ sa nahrádzajú slovami „32 222 eur“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. februára 2016.

Viliam Čislák, v.r.
minister
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3.
Štatút Rady vlády Slovenskej republiky pre protidrogovú politiku
Čl. 1
Úvodné ustanovenie
Štatút Rady vlády Slovenskej republiky pre protidrogovú politiku (ďalej len „štatút") upravuje
postavenie, zloženie, pôsobnosť, organizáciu zasadnutí a úlohy Rady vlády Slovenskej republiky pre
protidrogovú politiku (ďalej len „rada“).
Čl. 2
Postavenie rady
(1) Rada je koordinačný, poradný, iniciatívny a kontrolný orgán vlády Slovenskej republiky 1 (ďalej
len "vláda") vo veciach protidrogovej politiky vlády vo verejnom záujme.
(2) Rada pôsobí v súlade s ústavným postavením a činnosťou vlády a jej programovým vyhlásením. Vo
svojej činnosti sa riadi zákonmi, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a uzneseniami vlády.
(3) Rada ako koordinačný orgán vlády pôsobí na zvyšovanie účinnosti v protidrogovej oblasti tým, že
koordinuje jednotlivé protidrogové aktivity všetkých zainteresovaných ústredných orgánov štátnej
správy, ostatných orgánov štátnej správy, organizácií a inštitúcií. Zabezpečuje súbežnosť a nadväznosť
opatrení a aktivít z hľadiska časového, vecného a priestorového i z hľadiska spôsobov ich realizácie. V
súvislosti s tým, rada zabezpečuje sprostredkúvanie prenosu informácií zo zahraničia v rámci
multilaterálnej spolupráce s odbornými orgánmi a inštitúciami Organizácie spojených národov,
Rady Európy, Európskej únie a ďalšími medzinárodnými orgánmi, organizáciami a inštitúciami.
Čl. 3
Zloženie rady
(1) Rada sa skladá z predsedu rady, podpredsedov rady, členov rady a tajomníka rady.
(2) Predsedom rady je minister zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „predseda rady“).
(3) Podpredsedami rady sú minister spravodlivosti Slovenskej republiky a minister školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „podpredsedovia rady“).
(4) Ďalšími členmi rady sú:
1. podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky,
2. podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky,
3. podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky,
4. minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,
5. minister hospodárstva Slovenskej republiky,
6. generálny prokurátor Slovenskej republiky,
1

§2 ods. 2 zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
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7. splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti.
(5) Funkčné obdobie členov rady sa riadi funkčným obdobím vlády. Funkčné obdobie splnomocnenca
vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti v rade (ďalej len „splnomocnenec
vlády“) sa viaže k obdobiu výkonu funkcie splnomocnenca vlády.
(6) Funkcia člena rady sa vykonáva bez nároku na odmenu.
(7) Tajomníkom rady (ďalej len „tajomník rady“) je vedúci zamestnanec príslušného organizačného
útvaru Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „odbor“).
Čl. 4
Práva a povinnosti predsedu rady, podpredsedov rady, členov rady a tajomníka rady
(1) Predseda rady
a) riadi činnosť rady,
b) zodpovedá za činnosť rady vláde,
c) zvoláva zasadnutia rady,
d) určuje program zasadnutia rady, vychádzajúc aj z návrhov členov rady,
e) vedie zasadnutia rady,
f) navrhuje závery zo zasadnutia rady,
g) schvaľuje záznam zo zasadnutia rady, po zapracovaní pripomienok členov rady prítomných na
jej zasadnutí,
h) predkladá vláde iniciatívne návrhy a odporúčania rady v protidrogovej oblasti,
i) predkladá vláde odporúčania, stanoviská rady k návrhom zákonov a iných právnych predpisov,
ako aj ďalšie opatrenia nelegislatívnej povahy, ktoré môžu mať dosahy na protidrogovú oblasť,
j) na návrh tajomníka rady menuje národných expertov pre kľúčové indikátory Európskeho
monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť - European Monitoring Center for Drugs
and Drug Addiction (ďalej len „EMCDDA“) určené na monitorovanie drogovej situácie.
(2) Podpredsedovia rady zastupujú predsedu rady počas jeho neprítomnosti v rozsahu práv a povinností,
ktorými ich predseda rady poverí.
(3) Členovia rady
a) sa zúčastňujú na zasadnutiach rady s hlasovacím právom,
b) sa vyjadrujú k programu a materiálom predkladaným na zasadnutia rady,
c) iniciatívne predkladajú návrhy, odporúčania a stanoviská,
d) plnia úlohy vyplývajúce z prijatých uznesení rady.
(4) Tajomník rady
a) pripravuje návrh plánu činnosti rady, vychádzajúc aj z návrhov členov rady,
b) organizačne a administratívne zabezpečuje prípravu zasadnutia rady,
c) informuje radu o plnení jej uznesení,
d) zabezpečuje vyhotovenie uznesení a záznamu zo zasadnutia rady; uznesenia, záznamy a ďalšia
spisová dokumentácia rady sa ukladajú u tajomníka rady,
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e) z pozície národného protidrogového koordinátora po dohode s dotknutými ministerstvami,
inštitúciami a organizáciami vymenúva a odvoláva členov pracovných skupín rady a expertných
skupín rady, koordinuje činnosť skupín,
f) zabezpečuje metodickú spoluprácu s pracovnými skupinami rady a expertnými skupinami rady
s orgánmi miestnej štátnej správy a samosprávy a s vedeckovýskumnými pracoviskami,
g) z pozície národného protidrogového koordinátora zabezpečuje spoluprácu so zahraničím,
h) zabezpečuje iné úlohy v oblasti protidrogovej politiky podľa pokynov predsedu rady,
i) zúčastňuje sa na zasadnutiach rady bez hlasovacieho práva.
(5) Účasť člena rady je vo výnimočných prípadoch zastupiteľná na základe písomného poverenia,
súčasťou ktorého je poverenie vyjadrovať sa, zaujímať stanoviská a hlasovať k otázkam prerokúvaným
na zasadnutí rady. Zastúpiť člena rady na zasadnutí rady môže v prípade ministrov štátny tajomník; v
prípade generálneho prokurátora Slovenskej republiky jeho námestník. Účasť splnomocnenca vlády je
nezastupiteľná.
(6) Na zasadnutie rady predseda rady, vzhľadom na charakter prerokúvaných tém, ako aj na podnet
člena rady, prizýva ďalších expertov.
Čl. 5
Pôsobnosť rady
(1) Rada koordinuje aktivity všetkých zainteresovaných ministerstiev, ostatných ústredných orgánov
štátnej správy a ďalších orgánov územnej samosprávy, organizácií a inštitúcií podieľajúcich sa na
plnení národnej protidrogovej stratégie (ďalej len „stratégia“). Zabezpečuje kontinuitu prijatých
opatrení a aktivít z vecného, časového, priestorového hľadiska aj z hľadiska spôsobov ich realizácie
a pre naplnenie cieľov stratégie mobilizuje relevantné štruktúry samosprávy a občianskej spoločnosti.
(2) Rada v rámci svojej pôsobnosti koordinuje plnenie úloh vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv,
ktorými je Slovenská republika viazaná na základe členstva v Európskej únii a v medzinárodných
organizáciách. Rozpracúva zámery a ciele protidrogovej stratégie Európskej únie a európskeho
akčného plánu boja proti drogám, zabezpečuje ich realizáciu na národnej úrovni. V rámci
multidisciplinárnej spolupráce sprostredkúva prenos informácií zo zahraničia, najmä z Európskej únie,
z Organizácie Spojených národov, z Rady Európy, zo Svetovej zdravotníckej organizácie a z ďalších
medzinárodných orgánov, organizácií a inštitúcií zaoberajúcich sa znižovaním ponuky drog a dopytu
po drogách a iných návykových látkach.
(3) Rada sústreďuje, prerokúva a prostredníctvom svojho predsedu predkladá vláde návrhy, a
stanoviská týkajúce sa protidrogovej politiky a problematiky drog.
(4) Rada prerokúva a predkladá vláde prostredníctvom predsedu rady najmä:
a) stratégiu ako základný dokument realizácie protidrogovej politiky štátu,
b) návrh na finančné zabezpečenie protidrogovej politiky štátu,
c) návrhy riešenia mimoriadne závažných problémov v protidrogovej oblasti v Slovenskej
republike,
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d) návrhy na preventívne programy smerujúce k predchádzaniu zneužívania drog a drogových
prekurzorov.
(5) Rada tiež prerokúva:
a) najdôležitejšie protidrogové rezortné programy, ktorými sa realizujú hlavné úlohy stratégie,
b) návrhy právnych predpisov, ktorými sa právny poriadok SR aproximuje s právom EÚ v oblasti
znižovania dopytu po drogách a ponuky drog,
c) výstupy pracovných skupín rady a expertných skupín rady, ak sú predložené na rokovanie rady,
d) materiály určené na rokovanie vlády, ak ich obsah súvisí s predmetom činnosti rady,
e) návrhy na implementáciu drogového informačného systému, vytváranie dátových tokov a
databanky údajov, analýz, vedeckých dôkazov a aktuálnych informácií, prognostické činnosti o
povahe a rozsahu drogového fenoménu,
f) opatrenia na realizáciu a podporu monitorovania situácie v drogovej oblasti podľa
medzinárodných a domácich požiadaviek, pravidelné vyhodnotenia monitorovania,
g) koordináciu a podporu výskumu v oblasti problematiky drog a drogových závislostí.
(6) Rada prostredníctvom odboru na žiadosť vlády, ministerstiev, ostatných ústredných orgánov
štátnej správy posudzuje materiály, týkajúce sa stratégie, zaujíma k nim stanoviská a navrhuje účinné
opatrenia. Podľa potreby poskytuje odbornú pomoc pri zostavovaní konkrétnych programov na
znižovanie dopytu po drogách a ponuky drog.
(7) Rada koordinuje postupy ochrany spoločnosti pred problémami spôsobenými omamnými a
psychotropnými látkami na úrovni orgánov štátnej správy, pričom spolupracuje s orgánmi regionálnej a
miestnej samosprávy, s organizáciami neštátneho sektora, ktoré sa zúčastňujú na plnení jednotlivých
úloh stratégie.
(8) Rada v dvojročných intervaloch podáva vláde prostredníctvom predsedu rady súhrnnú informáciu
o realizácii protidrogovej politiky štátu v súlade so stratégiou, v prípade potreby navrhuje opatrenia na
riešenie identifikovaných problémov.
(9) Na realizáciu svojich aktivít rada vytvára pracovné skupiny rady a expertné skupiny rady.
(10) Rada spolupracuje s orgánmi štátnej správy Slovenskej republiky, ktoré konajú vo veci drogových
prekurzorov.
Čl. 6
Zasadnutia rady
(1) Zasadnutie rady zvoláva predseda rady spravidla dvakrát ročne, a to písomne, najmenej 14 dní
vopred.
(2) Zasadnutie rady je predseda rady povinný zvolať do 15 dní od doručenia písomnej žiadosti
o zvolaní rady najmenej jednej tretiny členov rady.
(3) Zasadnutie rady vedie predseda rady, v čase jeho neprítomnosti ním poverený podpredseda.
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(4) K prerokúvaným materiálom prijíma rada stanovisko formou uznesenia. Uznesenie rady je prijaté,
ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov rady. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas
predsedu rady.
(5) Rada je spôsobilá zasadať a uznášať sa, ak je prítomná najmenej nadpolovičná väčšina všetkých jej
členov.
(6) V neodkladnom prípade môže predseda rady požiadať členov rady, aby o uznesení
podľa ods. 5 rozhodli aj mimo zasadnutia rady (hlasovanie per rollam). V tomto prípade tajomník rady
zabezpečí doručenie návrhu uznesenia členom rady. Takéto uznesenie je schválené po doručení
písomného súhlasu nadpolovičnej väčšiny členov rady tajomníkovi rady. Ak nedôjde k schváleniu
uznesenia per rollam, predseda rady zvolá zasadnutie rady.
(7) Uznesenia podpísané predsedom rady doručí tajomník rady členom rady písomne alebo elektronicky
do desiatich dní odo dňa zasadnutia rady.
(8) Zasadnutia rady sú neverejné.
Čl. 7
Plánovanie činnosti rady
(1) Činnosť rady sa riadi plánom činnosti rady vypracovaným spravidla na obdobie jedného roka. Plán
činnosti rady vypracúva tajomník rady na základe podkladov od členov rady, schvaľuje ho rada.
(2) Podľa plánu činnosti rady tajomník rady vypracúva program zasadnutí rady, ktorý schvaľuje
predseda rady. Program zasadnutí rady sa priebežne aktualizuje. O doplnkoch a iných zmenách
programu zasadnutí rady rozhoduje predseda rady na návrh tajomníka rady.
Čl. 8
Predkladanie materiálov rade
(1) Rada spravidla rokuje na základe písomných materiálov členov rady, so súhlasom predsedu rady
prerokúva aj iné materiály. V neodkladnom prípade sa materiály predkladajú priamo na rokovaní.
(2) Materiály navrhnuté na rokovanie rady sa doručujú v elektronickej a listinnej forme v jednom
originálnom výtlačku tajomníkovi rady najneskôr 15 dní pred plánovaným zasadnutím rady.
(3) Program rokovania a materiály na rokovanie zasiela tajomník rady členom rady v elektronickej
forme spravidla najmenej desať dní pred plánovaným zasadnutím rady.
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Čl. 9
Pracovné skupiny rady a expertné skupiny rady
(1) Rada vytvára z vybraných odborníkov pracovné skupiny rady na riešenie konkrétnych problémov v
oblasti protidrogovej politiky na prípravu materiálov, ktoré sa majú prerokovať vo vláde alebo v rade,
či už na riešenie úloh súvisiacich so spoluprácou Slovenskej republiky so zahraničím alebo pri tvorbe
a realizácii stratégie. Pracovné skupiny rady nemajú vlastný štatút.
(2) Pracovné skupiny rady zriaďuje a zrušuje rada na návrh predsedu rady. Vedúcim pracovnej skupiny
rady môže byť len zamestnanec odboru.
(3) Pracovné skupiny rady vypracúvajú odborné stanoviská k návrhom právnych predpisov v oblasti
drog, podieľajú sa na účinnej spolupráci s ministerstvami, s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej
správy, s orgánmi územnej samosprávy, s mimovládnymi organizáciami a inštitúciami.
(4) Rada zastrešuje činnosť expertných skupín rady vytvorených na základe nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 1920/2006 z 12. decembra 2006 o Európskom monitorovacom centre pre
drogy a drogovú závislosť a prerokúva ich výstupy v súvislosti s plnením záväzkov Slovenskej
republiky voči Európskej únii v oblasti monitorovania drogovej situácie na Slovensku.
(5) Vedúcim expertnej skupiny rady je spravidla národný expert pre kľúčový indikátor EMCDDA
alebo inú oblasť monitorovania drogovej situácie. Menuje ho predseda rady na návrh tajomníka rady.
(6) Členmi expertných skupín rady sú odborní pracovníci z inštitúcií a organizácií relevantných vo
vzťahu k monitorovaniu drogovej situácie v Slovenskej republike. Expertné skupiny rady na svojich
stretnutiach prerokúvajú najmä metodologické, legislatívne, právne, organizačné a technické otázky
súvisiace s monitorovaním a predkladajú na rokovanie rady návrhy týkajúce sa zabezpečenia
monitorovacích úloh na národnej úrovni v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
1920/2006 z 12. decembra 2006 o Európskom monitorovacom centre pre drogy a drogovú závislosť.
(7) Zásady a spôsob rokovania pracovnej skupiny rady a expertnej skupiny rady upravuje rokovací
poriadok, ktorý schvaľuje rada.
Čl. 10
Finančné a materiálne zabezpečovanie činnosti rady
Výdavky spojené s činnosťou rady sa uhrádzajú v rámci schválených limitov kapitoly Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky.
Čl. 11
Záverečné ustanovenia
(1) Zmeny a doplnenia štatútu schvaľuje vláda na návrh predsedu rady.
(2) Zrušuje sa Štatút Rady vlády Slovenskej republiky pre protidrogovú politiku, schválený uznesením
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vlády Slovenskej republiky č. 215 z 30. apríla 2013.
Čl. 12
Účinnosť
Podľa tohto štatútu sa postupuje odo dňa jeho schválenia vládou.

Čiastka 4-6

Čiastka 4-6

Vestník MZ SR 2016

Strana 31

4.
Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore plastická chirurgia
Dňa: 18.01.2016
Číslo: Z55822-2015-OZS
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 1 písm. a) zákona č. 576/2004
Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva túto koncepciu:
1. Náplň zdravotnej starostlivosti v odbore plastická chirurgia
1.1. Náplň a hlavné úlohy zdravotnej starostlivosti v odbore, vymedzenie činnosti
(1) Plastická chirurgia je špecializačný odbor, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou,
liečbou, posudzovaním, výskumom niektorých vrodených chýb, poškodení a stratových poranení kože
a mäkkých tkanív, popálenín, poranení šliach a nervov, nádorov kože a mäkkých tkanív, deformít,
jaziev a estetickou chirurgiou. Zabezpečuje liečebnú starostlivosť o komplikované poranenia tváre a
ruky a ich následky, liečbu amputačných poranení v oblasti ruky a proximálneho predlaktia. Zaoberá sa
liečbou vrodených a získaných, benigných a maligných nádorov postihujúcich prevažne kožný kryt
a mäkké tkanivá. Súčasťou náplne odboru je aj estetická medicína a liečba popálenín. Medzi hlavné
ciele odboru pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti patria rekonštrukcia funkcie a vzhľadu. Okrem
iných terapeutických možností využíva hlavne operačné liečebné postupy, ktoré sú pre odbor plastická
chirurgia dominantné.
(2) Programy operačnej liečby sú:
1. plánované (elektívne) výkony,
2. neodkladné výkony pri ošetrovaní komplikovaných úrazov tváre, ruky a proximálneho
predlaktia, stratových poranení kože, pri liečbe popálenín a iných naliehavých stavov.
(3) Zdravotná starostlivosť v odbore plastická chirurgia pozostáva z
a) Rekonštrukčnej chirurgie: rekonštrukcia defektov a deformít kože, podkožného tkaniva,
svalov, kostí, chrupaviek, ciev, nervov, šliach po fyzikálnych a chemických poškodeniach,
poúrazových stavoch, chirurgických výkonoch, korekcia vrodených vývojových chýb
končatín, kraniofaciálnych malformácií, vrodených deficitov a deformít kože, podkožného
tkaniva, svalov, kostí, chrupaviek, ciev, nervov, šliach, chirurgická liečba nádorov kože a
mäkkých tkanív s možnou primárnou alebo sekundárnou rekonštrukciou defektov tkaniva po
extirpácii, voľné prenosy tkanivových celkov s použitím mikrovaskulárnej techniky za účelom
rekonštrukcie vrodených alebo získaných defektov a deformít, obnovy funkcie (prenos
funkčných svalov, mikrochirurgia periférnych nervov a iné), replantačná chirurgia pri
zložitých amputačných poraneniach s využitím mikroneurovaskulárnych techník.
b) Chirurgie ruky: komplexná starostlivosť a operačné riešenie vrodených vývojových chýb
ruky, ošetrovanie úrazov a poúrazových stavov v rámci neodkladnej zdravotnej starostlivosti
a plánovanej zdravotnej starostlivosti s využitím klasických, ako aj artroskopických
operačných postupov.
c) Liečby popálenín: komplexná liečebno - preventívna starostlivosť o popáleninové úrazy a im
podobné poranenia, ako sú rozsiahle straty kožného povrchu inej etiológie, poranenia
elektrickým prúdom, omrzliny, poleptania, radiačné poškodenia a iné.
d) Estetickej plastickej chirurgie: ktorá je zameraná na prevenciu, diagnostiku, posudzovanie,
výskum a riešenie estetických chýb vonkajšieho tvaru tela. Zaoberá sa hlavne poznatkami
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procesu starnutia kože, modernými spôsobmi a technikami chirurgickej ako aj nechirurgickej
korekcie následkov starnutia. Pozostáva z postupov:
1. invazívnych: chirurgické výkony,
2. semiinvazívnych: laserterapia, kryochirurgia, eletrokoagulácia, sklerotizácia, epilácia,
peeling, injekčné výplňové implantáty, botox,
3. neinvazívnych: fototerapia, mesoterapia, radiofrekvencia, galvanizácia, aplikácia
silikónových gélov, poradenstvo, konziliárna služba.
(4) Mikrochirurgia, endoskopia a laseroterapia predstavujú liečebné metódy použiteľné vo
všetkých spomenutých odvetviach. Metodicky spolu súvisia a tvoria neodmysliteľnú súčasť odboru
plastická chirurgia.
1.1.1. Vymedzenie činnosti – Diagnostické kategórie
(1) Diagnostická a liečebná starostlivosť sa v odbore plastická chirurgia vykonáva v týchto
diagnózach chorôb podľa Medzinárodnej štatistickej klasifikácie chorôb a príbuzných zdravotných
problémov („MKCH-10“):
a) Nádory:
C00.0 až C00.9; C06.8; C06.9; C07; C43.0 až C43.9; C44.0 až C44.9; C46.0 až C46.9; C47.0
až C47.2; C49.0 až C49.9; C50.0 až C50.9; D00.0; D03.0 až D03.9; D04.0 až D04.9; D05.0 až
D05.9; D10.0; D11.0; D17.0 až D17.3; D18.00; D18.01; D18.05; D18.08; D18.18; D21.0 až
D21.9; D22.0 až D22.9; D23.0 až D23.9; D24;
b) Duševné poruchy a poruchy správania:
F64.0;
c) Choroby nervového systému:
G51.0 až G51.4; G51.8, G51.9; G56.0 až G56.4; G56.8; G56.9;
d) Choroby oka a jeho adnexov:
H02.0 až H02.9;
e) Choroby kože a podkožného tkaniva:
L55.0 až L55.2; L55.8; L55.9; L57.0 až L57.9; L66.8; L66.9; L72.0; L72.1; L72.9; L73.0 až
L73.2; L73.8; L73.9; L80; L81.0 až L81.9; L82; L84; L89.00 až L89.99; L90.5 až L90.9;
L91.0; L91.8; L91.9; L92.0 až L92.3; L92.8; L92.9; L97; L98.0 až L98.9;
f) Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva:
M65.00 až M65.29; M65.3; M65.4; M65.80 až M65.99; M66.10 až M66.59; M67.0; M67.10 až
M67.99; M70.0; M72.0 až M72.49;
g) Choroby močovej a pohlavnej sústavy:
N47; N60.0 až N60.4; N60.8; N60.9; N62; N63; N64.0 až N64.5; N64.8; N64.9;
h) Vrodené chyby, deformácie a chromozómové anomálie:
Q10.0 až Q10.7; Q16.0; Q16.1; Q16.9; Q17.0 až Q17.9; Q18.0 až Q18.9; Q30.0 až Q30.9;
Q35.1 až Q35.9; Q36.0; Q36.1; Q36.9; Q37.0 až Q37.9; Q38.0 až Q38.8; Q54.0 až Q54.4;
Q54.8; Q54.9; Q55.0 až Q55.6; Q55.8; Q55.9; Q56.0 až Q56.4; Q64.0; Q64.8; Q64.9; Q67.0 až
Q67.8; Q68.1; Q69.0 až Q69.2; Q69.9; Q70.0 až Q70.4; Q70.9; Q71.0 až Q71.6; Q71.8; Q71.9;
Q74.0; Q74.2; Q74.8; Q74.9; Q75.0 až Q75.5; Q75.8; Q75.9; Q81.0 až Q81.2; Q81.8; Q81.9;
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Q82.0 až Q82.5; Q82.8; Q82.9; Q83.0 až Q83.3; Q83.8; Q83.9; Q84.0 až Q84.6; Q84.8; Q84.9;
Q85.0;
i) Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin:
S00.00 až S00.05; S00.08; S00.1; S00.20 až S00.98; S01.0; S01.1; S01.20 až S01.34; S01.39 až
S01.80; S02.2; S04.5; S04.8; S07.0; S07.8; S07.9; S08.0; S08.1; S08.8; S08.9; S09.0; S09.1,
S09.7 až S09.9; S10.10 až S10.98; S19.7 až S19.9; S20.0 až S20.88; S21.0; S29.0 až S29.9;
S30.7 až S30.98; S31.0 až S31.80; S38.0 až S38.3; S39.0; S40.7 až S40.9; S41.0 až S41.80;
S44.0 až S44.9; S45.0 až S45.9; S48.0 až S48.9; S49.7 až S49.9; S50.0 až S50.88; S51.0 až
S51.9!; S54.0 až S54.9; S55.0 až S55.9; S56.0 až S56.8; S57.0 až S57.9; S58.0 až S58.9; S59.7
až S59.9; S60.0 až S60.9; S61.0 až S61.9; S62.0 až S62.8; S63.00 až S63.7; S64.0 až S64.9;
S65.0 až S65.9; S66.0 až S66.9; S67.0; S67.8; S68.0 až S68.9; S69.7 až S69.9; S80.0 až S80.9;
S81.0 až S81.9; S84.0 až S84.9; S85.0 až S85.9; S87.0 až S87.8; S88.0 až S88.9; S89.7 až
S89.9; S94.0 až S94.9; S95.0 až S95.9; S97.0 až S97.8; S98.0 až S98.4; S99.7 až S99.9; T00.0
až T00.9; T01.0 až T01.9; T04.0 až T04.9; T05.0 až T05.9; T06.2 až T06.4; T07; T11.00 až
T11.9; T13.00 až T13.9; T14.00 až T14.9; T20.0 až T32.99!; T33.0 až T35.7; T66; T69.0 až
T69.9; T79.0 až T79.9; T80.0 až T80.9; T81.0 až T81.9; T85.4; T85.78; T85.81; T85.82;
T85.88; T85.9; T86.50 až T86.59; T87.0 až T87.6; T88.8; T88.9; T89.00 až T89.03; T90.0 až
T90.9; T91.0 až T91.9; T92.0 až T92.9; T93.0 až T93.9; T94.0; T94.1; T95.0 až T95.9;
j) Iné diagnózy
Z02.8; Z08.0; Z09.0; Z40.00; Z40.08; Z40.8; Z40.9; Z41.0 až Z41.9; Z42.0 až Z42.9; Z45.88;
Z45.9; Z53.0 až Z53.9; Z54.0!; Z80.8; Z80.9; Z85.8; Z85.9.
1.2. Charakteristika zdravotnej starostlivosti v odbore
Zdravotná starostlivosť v odbore plastická chirurgia sa poskytuje v zdravotníckych zariadeniach
ambulantnej zdravotnej starostlivosti – špecializovaných ambulanciách, zariadeniach na poskytovanie
jednodňovej zdravotnej starostlivosti a zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti.
1.2.1. Zdravotnícke zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti
(1) Ambulancia plastickej chirurgie je špecializované zdravotnícke zariadenie, ktorého náplňou
je diagnostika, liečba a dispenzarizácia pacientov, konziliárna, poradenská a posudková činnosť
a spolupráca so zdravotníckymi zariadeniami jednodňovej a ústavnej zdravotnej starostlivosti.
(2) Podľa rozsahu a druhu poskytovanej zdravotnej starostlivosti sa ako súčasť ambulancie
plastickej chirurgie zriaďuje zákroková miestnosť s príslušenstvom 1). Zákroková miestnosť je v odbore
plastická chirurgia určená pre:
a) nenáročné chirurgické extirpácie benígnych a malígnych nádorov kože a podkožia, nenáročné
nekrektómie, extrakcie osteosyntetického materiálu,
b) chirurgické ošetrovanie malých úrazov,
c) semiinvazívne postupy ako laserterapia, kryochirurgia, eletrokoagulácia, sklerotizácia, epilácia,
peeling, injekčné výplňové implantáty, botox.
1.2.2. Zdravotnícke zariadenia jednodňovej zdravotnej starostlivosti
(1) Zariadenia jednodňovej zdravotnej starostlivosti sú predovšetkým určené na vykonávanie
chirurgických alebo takých diagnostických a liečebných výkonov, pri ktorých sa predpokladá, že
1)

Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych
požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych
zariadení v znení neskorších právnych predpisov.
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zdravotný stav osoby, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť, nebude vyžadovať nepretržité
poskytovania zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín.
(2) Osobitné podmienky poskytovania výkonov jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore
plastická chirurgia ako aj ich rozsah upravuje osobitný predpis. 2 )
1.2.3. Zdravotnícke zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti
(1) Základom ústavnej zdravotnej starostlivosti v odbore plastická chirurgia je poskytovanie
zdravotnej starostlivosti na oddelení plastickej chirurgie alebo v rámci kliniky plastickej chirurgie.
(2) Klinika plastickej chirurgie je najvyššie špecializované pracovisko, ktoré vykonáva
špecializované chirurgické výkony a náročné zdravotné výkony pri diagnostike a liečbe akútnych a
chronických zápalov, úrazov, nádorov, vrodených a iných ochorení v rámci definovaných
diagnostických kategórií, vrátane rekonštrukčných, estetických a mikrochirurgických výkonov.
Spolupracuje s ďalšími špecializovanými pracoviskami pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pri
náročných operačných výkonoch. Výskumná činnosť, najmä aplikovaný klinický výskum ale aj
experimentálna chirurgia sú jej neoddeliteľnou súčasťou a náplňou. Súčasťou kliniky plastickej
chirurgie je ambulancia plastickej chirurgie, podľa potreby dokumentačné pracovisko a ďalšie
špecializované pracoviská:
1. pracovisko chirurgie ruky,
2. mikrochirurgické pracovisko,
3. pracovisko rekonštrukčnej chirurgie,
4. pracovisko pre vrodené vývojové chyby,
5. pracovisko estetickej chirurgie.
(3) Výkon funkcie vedúceho lekára oddelenia plastickej chirurgie vykonáva lekár s profesijným
titulom plastický chirurg 3) a odbornou spôsobilosťou na riadenie a organizáciu zdravotníctva v
niektorom zo špecializačných odborov podľa osobitného predpisu 4). Výkon funkcie vedúceho lekára
kliniky plastickej chirurgie vykonáva lekár s profesijným titulom plastický chirurg3) a odbornou
spôsobilosťou na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov podľa
osobitného predpisu4).
(4) Zriaďovanie špecializovaných pracovísk detskej plastickej chirurgie vyplýva z potreby na
danom území, zohľadňujúc efektivitu v počte zdravotných výkonov a dostupnosť adekvátnej
diagnostiky v oblasti zobrazovacích, laboratórnych a iných vyšetrení. Tieto pracoviská sú funkčne a
odborne najvyššou jednotkou v systéme zdravotnej starostlivosti o dieťa v odbore plastická chirurgia.
Poskytujú deťom širokého spádového územia vysoko špecializovanú liečebno-preventívnu
starostlivosť. Uvedené pracoviská disponujú potrebným materiálno-technickým aj personálnym
zabezpečením, ktoré im umožňuje poskytovať komplexnú diagnostickú a liečebno-preventívnu
starostlivosť. Súčasná prítomnosť jednotky intenzívnej starostlivosti a pracoviska detskej
anesteziológie a intenzívnej medicíny pri týchto pracoviskách umožňuje starostlivosť aj o kriticky
choré deti s hrozbou zlyhania alebo so zlyhávaním jedného alebo viacerých orgánových systémov.
Akútnu aj dlhodobú intenzívnu starostlivosť zabezpečujú trvalo špecialisti intenzívnej medicíny v
2)

3)
4)

Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12225/2009-OZS o výkonoch jednodňovej
zdravotnej starostlivosti v znení Odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 08465/2010,
ktorým sa mení Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o výkonoch jednodňovej
zdravotnej starostlivosti.
§3 odsek 14 Nariadenia vlády SR č. 513/2011 Z. z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na
odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania.
Príloha č. 4 písmeno A) Nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho
povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave
certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.
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pediatrii v nepretržitej spolupráci spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek na najvyššej úrovni
(počítačová tomografia, angiografia, echokardiografia, sonografia) a trvalá dostupnosť konziliárnych
odborníkov. Špecializované pracoviská detskej plastickej chirurgie poskytujú v plnom rozsahu
najvyššiu kvalifikovanú nepretržitú konziliárnu činnosť pre všetky chirurgické pracoviská regiónu.
(5) Zriaďovanie špecializovaných pracovísk popálenín a rekonštrukčnej chirurgie vyplýva
z potreby na danom území, zohľadňujúc efektivitu v počte zdravotných výkonov a dostupnosťou. Tieto
pracoviská sú funkčne a odborne najvyššou jednotkou v systéme zdravotnej starostlivosti o pacientov
s termickými úrazmi a im podobnými poraneniami ako sú rozsiahle straty kožného povrchu inej
etiológie, poranenia elektrickým prúdom, omrzliny, poleptania, radiačné poškodenia a iné. Uvedené
pracoviská disponujú potrebným materiálno-technickým aj personálnym zabezpečením, ktoré im
umožňuje poskytovať komplexnú diagnostickú a liečebno-preventívnu starostlivosť. Súčasná
prítomnosť jednotky intenzívnej starostlivosti a pracoviska anesteziológie a intenzívnej medicíny pri
týchto pracoviskách umožňuje starostlivosť aj o kriticky chorých pacientov s hrozbou zlyhania alebo
so zlyhávaním jedného alebo viacerých orgánových systémov. Špecializované pracoviská popálenín
a rekonštrukčnej chirurgie poskytujú v plnom rozsahu najvyššiu kvalifikovanú nepretržitú konziliárnu
činnosť pre všetky chirurgické pracoviská regiónu.
1.3. Zdravotnícki pracovníci v odbore plastická chirurgia
Zdravotnú starostlivosť v odbore plastická chirurgia poskytujú zdravotnícki pracovníci 5 )
s požadovaným stupňom vzdelania a získanou odbornou spôsobilosťou podľa osobitného predpisu6).
 lekári,
 sestry,
 zdravotnícki laboranti,
 zdravotnícki asistenti,
 sanitári.
1.4. Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie
Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno- technické vybavenie
zdravotníckych zariadení odboru plastická chirurgia upravuje osobitný predpis1).
1.5. Vzťah odboru k ostatným medicínskym odborom – spolupráca
Plastický chirurg pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti spolupracuje s ďalšími odborníkmi 6),
predovšetkým s chirurgom, traumatológom, cievnym chirurgom, ortopédom, anestéziológom a
intenzivistom, neurológom, neurochirurgom, otorinolaryngológom, foniatrom, logopédom v zdravotníctve,
klinickým onkológom, oftalmológom, maxilofaciálnym chirurgom, dermatovenerológom, klinickým
psychológom, psychiatrom, lekárom genetikom, pediatrom, rádiológom a lekárom fyziatrie, balneológie a
liečebnej rehabilitácie.
1.6. Odborno-metodické vedenie starostlivosti v odbore
Metodické riadenie odboru plastická chirurgia zabezpečuje hlavný odborník Ministerstva
zdravotníctva SR pre plastickú chirurgiu 7) a krajskí odborníci v odbore plastická chirurgia7), ktorí sú
5)

6)

7)

§ 27 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadenie
vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania
zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení
neskorších predpisov.
Nariadenie vlády SR č. 513/2011 Z. z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú
spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania.
Štatút hlavných odborníkov a krajských odborníkov uverejnený vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky zo dňa 18. novembra 2011, čiastka 34 – 36, ročník 59.
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súčasťou poradného zboru hlavného odborníka alebo odborníci z ďalších špecializačných odborov,
prípadne certifikovaných pracovných činností.
1.7. Hlásenia a spracovanie štatistických údajov
(1) Údaje o pacientoch s novozisteným onkologickým ochorením zasiela poskytovateľ zdravotnej
starostlivosti Národnému registru pacientov s onkologickým ochorením 8 ) 9 ).
(2) Údaje o pacientoch so zistenými vybranými prenosnými ochoreniami a o nosičoch
choroboplodných zárodkov zasiela poskytovateľ Národnému registru pacientov s prenosným
ochorením 10 ).
(3) Prenosné ochorenia podliehajúce hláseniu oznamuje poskytovateľ príslušnému regionálnemu
úradu verejného zdravotníctva 11).
(4) Štatistické údaje hlásia pracoviská plastickej chirurgie Národnému centru zdravotníckych
informácií 12 ).
(5) Vedúci lekár pracoviska plastickej chirurgie poskytuje štatistické údaje hlavnému odborníkovi
ministerstva zdravotníctva pre plastickú chirurgiu. Podklady pre štatistické vyhodnotenie činnosti
odovzdáva pracovisko minimálne raz ročne. Hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR (resp. ním
poverený odborník) spravuje evidenciu implantátov v plastickej chirurgii. Vedúci lekár pracoviska
plastickej chirurgie poskytuje hlavnému odborníkovi (resp. poverenému odborníkovi) údaje do
evidencie implantátov minimálne raz za 3 mesiace.
1.8. Dispenzarizácia v odbore plastická chirurgia, sledovanie a liečba
(1) Dispenzarizáciu vykonáva poskytovateľ zdravotnej starostlivosti 13 ), ktorý má vydané povolenie
na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom
odbore plastická chirurgia. Návrhy na zaradenie pacientov na dispenzarizáciu predkladá poskytovateľ
zdravotnej starostlivosti príslušnej zdravotnej poisťovni pacienta 14 ). Zoznam chorôb, pri ktorom sa
poskytuje pacientovi dispenzarizácia upravuje osobitný predpis13).
(2) V odbore plastická chirurgia sú okrem prípadov uvedených v ods. 1 sledovaní a liečení pacienti
aj s týmito diagnózami:
a) kraniofaciálne malformácie, vrodené vývojové chyby končatín, vrodené deficity a deformity kože,
podkožného tkaniva, svalov, kostí, chrupaviek,
8)

9)

10)
11)
12)

13)

14)

§ 4 ods. 1 písm. b) zákona č. 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 79 písm. zc) zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch
zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 2 ods. 1 a Príloha 1 Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2014 Z.z., ktorou sa ustanovuje
zoznam hlásení do národných zdravotných registrov, ich charakteristiky, podrobnosti o obsahu národných zdravotných
registrov, postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení do národných zdravotných registrov.
§ 6 ods. 7 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 4 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 127/2014 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam chorôb, pri
ktorých sa poskytuje poistencovi verejného zdravotného poistenia dispenzarizácia, frekvencia vyšetrení
a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vykonávajúci dispenzarizáciu.
§ 6 ods. 1 písm. i) zákona č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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b) degeneratívne ochorenia (artrózy) ruky,
c) stavy po rekonštrukčných operáciách defektov a deformít kože, podkožného tkaniva, svalov, kostí,
chrupaviek,
d) stavy po implantácii silikónových protéz, iných cudzorodých materiáloch,
e) prekancerózy, zhubné a nezhubné nádory kože a mäkkých tkanív,
f) iné závažné pooperačné stavy,
g) stavy po popálení, poranení elektrickým prúdom, omrzliny, poleptania, radiačné poškodenia.
2. Rozvoj zdravotnej starostlivosti v odbore plastická chirurgia
2.1. Trendy vývoja zdravotnej starostlivosti v odbore
(1) Narastá počet úrazov horných končatín s nutnosťou ich okamžitého operačného riešenia
(replantácie, revaskularizácie atď.), ďalšieho doliečovania, ako aj následného operačného riešenia
poúrazových komplikácií a poúrazových stavov - deformít, porúch funkcie. Narastá počet nádorových
ochorení kože a mäkkých tkanív. Zvyšuje sa potreba operačného riešenia vrodených chýb a deformít,
prejavov útlakových syndrómov a prejavov metabolických ochorení na osteoartikulárnom aparáte.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

(2) Vzhľadom na vyššie uvedené bude v odbore plastická chirurgia potrebné najmä:
upraviť spektrum výkonov jednodňovej zdravotnej starostlivosti,
upraviť spektrum výkonov miniinvazívnej chirurgie – artroskopia, mikrochirurgia,
aktualizovať zdravotnú starostlivosť na náklade najnovších poznatkov – Evidence Based Medicine,
zvyšovať kvalifikáciu personálu,
spolupracovať pri tvorbe zoznamu zdravotných výkonov a pri tvorbe zoznamu zdravotných výkonov
pre klasifikačný systém,
zdokonaľovať existujúce metódy v diagnostike, zavádzať nové diagnostické a liečebné postupy v
konzervatívnej i chirurgickej liečbe,
zlepšovať spoluprácu s inými medicínskymi odbormi hlavne pri:
1. liečbe karcinómov hlavy a krku (krytie rozsiahlych defektov),
2. liečbe mutilujúcich stavov (rekonštrukcia prsníka po mastectomii),
3. komplexná liečba otvorených zlomenín 3. stupňa a defektov,
4. pri postupoch v rámci kraniofaciálnej chirurgie,
5. multidisciplinárnej spolupráci v chirurgii ruky,
6. multidisciplinárnej spolupráci v problematike rozsiahlych popáleninových úrazov.

2.2. Vedecko - výskumná činnosť v odbore
(1) Vedecko-výskumná činnosť v odbore rešpektuje celospoločenské úlohy, ako aj aktuálne
potreby praxe.
(2) Výskum sa v súčasnosti zameriava najmä na využitie kmeňových buniek v rekonštrukčnej
chirurgii, na aplikáciu nových technológii pri riešení defektov mäkkých častí a na zlepšenie diagnostiky
a liečby vrodených vývojových chýb.
(3) Podľa problematiky sa na výskume podieľajú v spolupráci domáce aj zahraničné pracoviská.
2.3. Systém kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti v odbore
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v odbore plastická chirurgia je povinný nepretržite
zabezpečovať systém kvality v súlade s osobitným predpisom 15 ).

15)

§ 9 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 538/2005 Z.z..

Strana 38

Vestník MZ SR 2016

Čiastka 4-6

2.4. Medzinárodná spolupráca
V rámci medzinárodnej spolupráce je významným prínosom porovnávanie kvalitatívnych a
kvantitatívnych ukazovateľov s cieľom posúdenia efektivity diagnostiky a liečby. Odbor plastická
chirurgia v rámci medzinárodných programov úzko spolupracuje s medzinárodnými organizáciami:
Európskou spoločnosťou pre plastickú a estetickú chirurgiu EBOPRAS, IQUAM (International
Commitee for Quality Assurance Medical Technologies & Devices in Plastic Surgery), EQUAM
(European and International Commitee for Quality Assurance Medical Technologies & Devices in
Plastic Surgery) v rámci optimalizácie podmienok implantácie a evidencie implantovaných
syntetických materiálov, UEMS - European Union of Medical Specialists, Svetovou zdravotníckou
organizáciou WHO, Európskou popáleninovou asociáciou EBA, Medzinárodnou spoločnosťou pre
plastickú, rekonštrukčnú a estetickú chirurgiu ISPRAS, Európskou spoločnosťou pre plastickú,
rekonštrukčnú a estetickú chirurgiu ESPRAS.
3. Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v odbore
(1) Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v odbore na výkon špecializovaných
pracovných činností a výkon certifikovaných pracovných činností sa uskutočňuje v akreditovaných
špecializačných študijných programoch a v certifikačných študijných programoch pre jednotlivé
zdravotnícke povolania podieľajúce sa na poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Ďalšie vzdelávanie sa
uskutočňuje podľa osobitého predpisu 16).
(2) Optimálny počet kvalifikovaných odborníkov v odbore plastická chirurgia podľa
medzinárodných štandardov je 1-1,3/100.000 obyvateľov.
4. Nadobudnutie účinnosti
Táto koncepcia nadobúda účinnosť dňom uverejnenia vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky.

Viliam Čislák, v.r.
minister

16)

Nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho
vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných
činností v znení neskorších predpisov.
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OZNAMOVACIA ČASŤ
Straty a odcudzenia pečiatok
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky oznamuje, že zdravotníckym zariadeniam boli
odcudzené (stratené) pečiatky, ktorých zoznam je uvedený v prílohe tohto oznámenia. Pri zneužití
týchto pečiatok na vystavenie lekárskych predpisov a iných dokumentov, ktoré sú súčasťou zdravotnej
dokumentácie, alebo pri falšovaní verejnej listiny touto pečiatkou, treba túto skutočnosť okamžite
oznámiť policajným orgánom, príslušnému lekárovi samosprávneho kraja a ministerstvu zdravotníctva.
Po dátume, ktorý je uvedený ako predpokladaný termín odcudzenia alebo straty, je pečiatka neplatná.

Príloha k oznámeniu
Zoznam neplatných pečiatok

1. Text pečiatky:

FNsP
Skalica,a.s.

P81264001101
MUDr.Pavol Koštál
primár vnútorného lekárstva
A83016001
3

K odcudzeniu pečiatky došlo dňa 21. 01. 2016.
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