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O B S A H:

Normatívna časť:
58. Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 17072/2007 – OL zo dňa 7.
septembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky č. 04765/2006-SL zo dňa 12. apríla 2006, ktorým sa ustanovujú vzorové
špecializačné študijné programy a vzorové certifikačné študijné programy v znení
neskorších predpisov
59. Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická
toxikológia
60. Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa mení
odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v oblasti poskytovania a úhrady vecných
dávok podľa nariadení Rady (ES) č. 1408/71 a 574/72
61. Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Psychiatrickej nemocnice profesora Matulaya
Kremnica, č. 24251-2/2007-OP z 1. 10. 2007

Oznamovacia časť:
Oznámenie o stratách pečiatok

OZNAMOVACIA ČASŤ
Straty 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:
P40707009202
MUDr. Ľuboslava Petrová
gynekológ a pôrodník
A64724009
Číselný kód: A64724009
K strate pečiatky došlo 13. 8. 2007 v priestoroch ambulancie Gynekologicko-pôrodníckej
kliniky nemocnice Ružinov, Bratislava.
2. Text pečiatky:
FNsP
Nové Zámky

P81095037101
MUDr. Mgr. Daniel ŽINGOR
sekundárny lekár
A84886088

K strate pečiatky došlo 7. 9. 2007.
3. Text pečiatky:
Ambulancia
všeobecného lekára
Námestie slobody 16
Bratislava

050663020201
MUDr. Tatiana Smolenová
všeobecný lekár
A91706020
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Pečiatka bola odcudzená 19. 9. 2007.
4. Text pečiatky:
P40707010203
MUDr. Vladimír Smolen
chirurg
A96407010
Číselný kód: A96407010
Pečiatka bola odcudzená 19. 9. 2007.
5. Text pečiatky:
Neštátna
ambulancia
pre deti a dorast
Špitálska 47
811 07 Bratislava
Pečiatka bola odcudzená 28. 9. 2007.

085645008201
MUDr. Helena Laurincová
všeobecný lekár pre deti a dorast
A44358008
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58.
VÝNOS

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
č. 17072/2007-OL zo dňa 7. septembra 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky č. 04765/2006-SL zo dňa 12. apríla 2006, ktorým sa ustanovujú
vzorové špecializačné študijné programy a vzorové certifikačné študijné
programy v znení neskorších predpisov
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 40 ods. 2 zákona č. 578 /2004
Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 351/2005 Z. z. ustanovuje:

Čl. I
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 04765/2006-SL zo dňa 12.
apríla 2006, ktorým sa ustanovujú vzorové špecializačné študijné programy a vzorové
certifikačné študijné programy v znení výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky č. 16413/2006-SL zo dňa 13. októbra 2006 a výnosu Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky č. 06677/2007-OL zo dňa 30. marca 2007 sa mení a dopĺňa takto:
1. V prílohe č. 1 v časti „ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRE
ŠPECIALIZAČNÝ ODBOR MAXILOFACIÁLNA CHIRURGIA č. A 021“ sa slová
„stomatologický“ a „stomatológia“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „zubnolekársky“
a „zubné lekárstvo“ v príslušnom tvare.
2. V prílohe č. 2 v častiach „ŠPECIALIZAČNÝ
ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRE
ŠPECIALIZAČNÝ ODBOR MAXILOFACIÁLNA CHIRURGIA č. B 001“
a
„ŠPECIALIZAČNÝ
ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRE ŠPECIALIZAČNÝ ODBOR
ČEĽUSTNÁ ORTOPÉDIA č. B 002“ písmeno b) znie:
„b) Určenie stupňa vzdelania, dĺžky a obsahu odbornej zdravotníckej praxe potrebnej na
zaradenie do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore
1. vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom programe zubné
lekárstvo s akademickým titulom MDDr. alebo
2. vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom programe
stomatológia s akademickým titulom MUDr., ktorého získavanie sa začalo najneskôr
do roku 2003 a absolvovanie špecializačného štúdia v odbore stomatológia do roku
2009 alebo
3. vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom programe
stomatológia s akademickým titulom MUDr., ktorého získavanie sa začalo najneskôr
do roku 2003 a vykonávanie odborných pracovných činností zubného lekára najmenej
tri roky v priebehu predchádzajúcich piatich rokov pod vedením lekára
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s akademickým titulom MUDr. a špecializáciou v odbore stomatológia alebo zubného
lekára s akademickým titulom MDDr.“.
3. V prílohe č. 2 v časti „ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRE
ŠPECIALIZAČNÝ ODBOR STOMATOLÓGIA č. B 003“ v písm. c) sa slová
„stomatologický“ a „stomatológia“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „zubnolekársky“
a „zubné lekárstvo“ v príslušnom tvare.
4. V prílohe č. 2 v časti „ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRE
ŠPECIALIZAČNÝ ODBOR DETSKÉ ZUBNÉ LEKÁRSTVO č. B 004“ v písm. c) sa slová
„stomatologický“ a „stomatológia“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „zubnolekársky“
a „zubné lekárstvo“ v príslušnom tvare.
5. V prílohe č. 2 v časti „ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRE
ŠPECIALIZAČNÝ ODBOR REVÍZNE ZUBNÉ LEKÁRSTVO č. B 005“ v písm. c) sa slová
„stomatologický“ a „stomatológia“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „zubnolekársky“
a „zubné lekárstvo“ v príslušnom tvare.
6. V prílohe č. 2 v časti „CERTIFIKAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRE
CERTIFIKOVANÚ PRACOVNÚ ČINNOSŤ DENTOALVEOLÁRNA CHIRURGIA č.
B 006“ v písm. a) v bode 1 druhej vete sa slová „ambulantnej stomatologickej praxi“
nahrádzajú slovami „ambulantnej zubnolekárskej praxi“.
7. V prílohe č. 2 v časti „CERTIFIKAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRE
CERTIFIKOVANÚ PRACOVNÚ ČINNOSŤ DENTOALVEOLÁRNA CHIRURGIA č.
B 006“ v písm. c) sa slová „stomatologický“ a „stomatológia“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú
slovami „zubnolekársky“ a „zubné lekárstvo“ v príslušnom tvare.
8. V prílohe č. 2 v časti „CERTIFIKAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRE
CERTIFIKOVANÚ PRACOVNÚ ČINNOSŤ CHOROBY SLIZNÍC ÚSTNEJ DUTINY č.
B 007“ v písm. c) v položke 1 bode 1 sa slová „všeobecná stomatológia“ nahrádzajú slovami
„všeobecné zubné lekárstvo“.
9. V prílohe č. 2 v časti „CERTIFIKAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRE
CERTIFIKOVANÚ PRACOVNÚ ČINNOSŤ IMPLANTOLÓGIA č. B 008“ v písm. a)
v položke 1 bode 1 tretej vete sa slová „stomatologických implantátov“ nahrádzajú slovami
„zubnolekárskych implantátov“ a slová „ambulantnej stomatologickej praxi“ nahrádzajú
slovami „ambulantnej zubnolekárskej praxi“.
10. V prílohe č. 2 v časti „CERTIFIKAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRE
CERTIFIKOVANÚ PRACOVNÚ ČINNOSŤ IMPLANTOLÓGIA č. B 008“ v písm. c)
v položke 1 bode 5 sa slová „v stomatologickej ambulancii“ nahrádzajú slovami „v
zubnolekárskej ambulancii“.
11. V prílohe č. 2 v časti „CERTIFIKAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRE
CERTIFIKOVANÚ PRACOVNÚ ČINNOSŤ MUKOGINGIVÁLNA CHIRURGIA č.
B 009“ v písm. c) v položke 1 bode 11 sa slová „v stomatologickej ambulancii“ nahrádzajú
slovami „v zubnolekárskej ambulancii“.
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Čl. II
Tento výnos nadobúda účinnosť 1. októbra 2007.

Ivan Valentovič, v. r.
minister
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59.

Koncepcia zdravotnej starostlivosti
v odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia
Číslo: 06332/2007 - OZSO
Dňa: 8. októbra 2007
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 vydáva túto koncepciu:
1. Definícia odboru
Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia je medicínsky odbor
zaoberajúci sa vplyvom pracovných podmienok, faktorov práce a pracovného
prostredia a toxických látok na zdravie zamestnancov. Činnosť odboru spočíva vo
vyhľadávaní, prevencii, epidemiológii, diagnostike, hlásení, liečbe, dispenzarizácii,
posudkovej činnosti a výskume takto vzniknutých ochorení.
Odbor má interdisciplinárny charakter, odvíja sa od medicínskych odborov
vnútorné lekárstvo a pracovné lekárstvo, pričom čerpá aj z vedomostí ostatných
medicínskych odborov. Úzko spolupracuje s odbormi verejného zdravotníctva, s odborom posudkové lekárstvo a so zamestnávateľmi. Využíva najnovšie
poznatky lekárskej vedy, ako aj poznatky technických a spoločenskovedných
disciplín.
1.1 Náplň a hlavné úlohy zdravotnej starostlivosti v odbore, vymedzenie činnosti
-

-

Náplňou činnosti odboru klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia je
poskytovanie zdravotnej starostlivosti osobám ohrozeným
alebo postihnutým
chorobami zapríčinenými fyzikálnymi, chemickými, biologickými, psychosociálnymi
faktormi práce a pracovného prostredia, aj ako súčasť tímu pracovnej zdravotnej
služby,
komplexná diagnostika, liečba a posudzovanie ochorení, ktoré vznikajú
v súvislosti s nepriaznivými, zdraviu škodlivými faktormi práce a pracovným
prostredím1),
komplexná diagnostika, liečba a posudzovanie ochorení, ktoré vznikajú
v súvislosti s cestami osôb do zahraničia,
diagnostikovanie a liečba chorôb z povolania ako aj profesionálnych i
neprofesionálnych intoxikácií a iných ochorení súvisiacich s prácou,
vykonávanie špecializovaných diagnostických pracovno-lekárskych výkonov aj
prostredníctvom prístrojov, vrátane funkčnej diagnostiky pľúcnych funkcií, funkčnej
diagnostiky cievneho systému pri chorobách z povolania a toxikologických
laboratórnych analýz a ďalších vyšetrení pri otravách,

1) Príloha č. 1 zákona č. 461/ 2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
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-

-

-

poskytovanie nepretržitej dostupnosti
informácií
pre lekárov o možnostiach
diagnostiky a liečby akútnych intoxikácií, ako aj poskytovanie informácií o prvej
pomoci pri intoxikáciách pre laickú verejnosť. Informovanosť je zabezpečovaná
zdravotníckymi pracovníkmi kliník, oddelení, ambulancií klinického pracovného
lekárstva a klinickej toxikológie ako aj Národného toxikologického informačného
centra v Bratislave zriadeného pri Klinike pracovného lekárstva a klinickej toxikológie
Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava,
posudzovanie profesionality ochorení, priznávanie choroby z povolania a
hlásenie, registrácia, evidencia choroby z povolania
a ohrozenia chorobou z
povolania2),
dispenzarizácia pacientov s chorobami z povolania a ohrozením chorobou z povolania,
posudzovanie a rozhodovanie o ukončení trvania choroby z povolania a ohrozenia
chorobou z povolania, vrátane poskytnutia podkladov k súdnoznaleckej činnosti a
vypracovanie súdnoznaleckého posudku,
posudzovanie
zdravotnej
spôsobilosti na prácu a posudzovanie vhodnosti
pracovného zaradenia, vyjadrovanie k voľbe povolania zo zdravotného hľadiska,
spolupráca so Sociálnou poisťovňou,
riešenie komplexnej zdravotnej starostlivosti zamestnancov s posúdením spôsobilosti
pre vykonávanie práce v zahraničí,
spolupráca, odborné a metodické vedenie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
v oblasti pracovného lekárstva pri prevencii poškodenia zdravia zamestnancov
nepriaznivými faktormi práce a pracovného prostredia v tímoch pracovnej zdravotnej
služby3),
konzultačná činnosť pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a pre iné subjekty
(napr. Sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne, súdy) pri podozrení na chorobu
z povolania alebo ohrozenie chorobou z povolania,
spolupráca so zamestnávateľmi a účasť na vypracovaní intervenčných programov
najmä v oblasti podpory a ochrany zdravia zamestnancov, zlepšovaní pracovných
podmienok, pracovnej rehabilitácie a pod., s cieľom udržiavať spôsobilosť na prácu.

1.2 Charakteristika zdravotnej starostlivosti v odbore

-

Komplexná zdravotná starostlivosť v odbore klinické pracovné lekárstvo
a klinická toxikológia má preventívny, diagnostický, liečebný a posudkový charakter
činnosti a je poskytovaná pacientom s ohrozením chorobou z povolania, s akútnymi a
chronickými chorobami z povolania a intoxikáciami1). Odbor sa podieľa aj na
zdravotnej starostlivosti o osoby s ochoreniami zhoršujúcimi sa vplyvom
nepriaznivých pracovných podmienok (work related diseases).
Prioritou odboru je
zabezpečovať včasnú diagnostiku a potrebnú liečbu u každého zamestnanca s
podozrením na poškodenie zdravia faktormi práce a pracovného prostredia,
venovať zvýšenú pozornosť profesionálnym ochoreniam, ktoré významným spôsobom
narušujú pracovnú spôsobilosť a vedú k trvalému poškodeniu zdravia

2) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 504/2006 Z.z. o spôsobe hlásenia, registrácie a evidencie choroby z povolania a ohrozenia
chorobou z povolania.
3) § 26 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláška Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky č. 458/2006 Z.z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju
vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť.

2

-

a) s následnou invaliditou napr. ochorenia podporno-pohybového systému, choroby
dýchacieho systému – pneumokoniózy, astma bronchiale, chronická obštrukčná
choroba pľúc, následky poškodenia dýchacích ciest dráždivými a toxickými
plynmi, chronické priemyslové intoxikácie s orgánovým poškodením,
b) s mortalitou v dôsledku účinku profesionálnych karcinogénov,
sledovať účinok chemických škodlivín,
zavádzať nové metodiky hodnotenia expozície (biologické expozičné testy,
sledovanie génotoxických účinkov).

Zdravotná starostlivosť v odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická
sa poskytuje ako

toxikológia

1.2.1 špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť a
1.2.2 ústavná zdravotná starostlivosť.
1.2.1 Poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti

-

-

-

Základnou zložkou sústavy pracovísk sú ambulancie klinického pracovného
lekárstva a klinickej toxikológie, ktoré zabezpečujú
odborné pracovno-lekárske vyšetrenie osôb s podozrením na poškodenie zdravia
faktormi práce a pracovným prostredím,
špeciálne pomocné pracovno-lekárske vyšetrenia vrátane popisovania rádiogramov
pľúc podľa medzinárodnej ILO klasifikácie rőntgenologického obrazu pneumokonióz,
liečbu osôb s ohrozením chorobou z povolania a priznanou chorobou z povolania,
indikovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti osôb za účelom diagnostiky alebo liečby,
poskytovanie zdravotnej starostlivosti osobám alebo pacientom s chorobami
z povolania, ktorí boli exponovaní noxám, ktorých následky sa prejavia po určitej dobe
latencie (napr. karcinogenita, pľúcne fibrózy),
posudzovanie a dispenzarizáciu osôb s ohrozením a poškodením zdravia faktormi práce
a pracovného prostredia,
posudzovanie osôb a dispenzarizáciu pacientov s ohrozením a poškodením zdravia
z intoxikácií,
odosielanie hlásenia choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania, spolu
s dokumentáciou pacienta, z ambulantného špecializovaného pracoviska na Kliniku
pracovného lekárstva a klinickej toxikológie v Bratislave, Martine alebo Košiciach, za
účelom potvrdenia správnosti priznania choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou
z povolania. Spôsob hlásenia, registrácie a evidencie choroby z povolania a ohrozenia
chorobou z povolania upravuje osobitný právny predpis,2)
vykonávanie špecializovaných konziliárnych pracovno-lekárskych a toxikologických
vyšetrení na požiadanie iných medicínskych odborov,
vykonávanie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci u zamestnancov
vykonávajúcich rizikové práce, u závažných kombinácií rizikových faktorov práce
a pracovného prostredia a u zamestnancov exponovaných chemickým karcinogénom,
v rámci výkonu pracovnej zdravotnej služby,
úzku spoluprácu s úradmi verejného zdravotníctva,
spoluprácu s inými pracovnými zdravotnými službami, so zamestnávateľmi a
inšpektorátmi práce,
spoluprácu so všeobecnými lekármi pre dospelých, špecialistami v špecializačnom
odbore ortopédia, neurológia, dermatovenerológia, pneumológia a ftizeológia,
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otorinolaryngológia, prípadne ďalšími odbormi, s klinikami a oddeleniami klinického
pracovného lekárstva a klinickej toxikológie,
- systematickú spoluprácu so Sociálnou poisťovňou,
- vyhotovovanie rozborov dočasnej pracovnej neschopnosti, rozborov ohrození a výskytu
chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s nepriaznivými faktormi práce a pracovného
prostredia a rozborov zdravotných rizík,
- poskytovanie informácií, výcviku a výchovy v oblasti ochrany zdravia, hygieny,
fyziológie a psychológie práce a ergonómie, aj v rámci výkonu pracovnej zdravotnej
služby.
1.2.2 Poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti.
Pracoviská ústavnej zdravotnej starostlivosti sú
a) oddelenia klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológie a
b) kliniky pracovného lekárstva a klinickej toxikológie, ktoré zabezpečujú komplexnú
ústavnú zdravotnú starostlivosť pre pacientov s
- podozrením na chorobu z povolania,
- priznanou chorobou z povolania a ohrozením chorobou z povolania,
- profesionálnou a neprofesionálnou intoxikáciou,
- ochoreniami zhoršujúcimi sa vplyvom faktorov práce a pracovného prostredia.
a) oddelenia klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológie poskytujú
špecializovanú zdravotnú starostlivosť v odbore vykonávaním diagnostiky a liečby.
Súčasťou oddelení sú pracoviská funkčnej pracovno-lekárskej diagnostiky.
Kvalifikačným predpokladom pre výkon funkcie vedúceho lekára oddelenia
klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológie je špecializácia v špecializačnom
odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia.
b) kliniky poskytujú vysoko špecializovanú zdravotnú starostlivosť a vykonávanie
špecializovaných výkonov s celoslovenskou pôsobnosťou. Pre zabezpečenie vysokej
úrovne liečby sa predpokladá ich dostatočné vybavenie kvalitnou diagnostickou a
terapeutickou technikou. Sú konzultačnými centrami pre ostatné pracoviská klinického
pracovného lekárstva a klinickej toxikológie, ako aj pre ďalšie medicínske odbory.
Potvrdzujú správnosť priznania choroby z povolania a ohrozenia chorobou
z povolania, predloženú pracoviskom klinického pracovného lekárstva a klinickej
toxikológie, ktoré chorobu z povolania a ohrozenie chorobou z povolania priznáva2).
Súčasťou kliník sú laboratóriá funkčnej pracovno-lekárskej diagnostiky
a toxikologické laboratóriá. V prípade ohrozenia chemickým terorizmom sa uvedú do
činnosti špeciálne, prístrojovo a personálne vybavené toxikologické pracoviská, zriadené
na tento účel.
Súčasťou Kliniky pracovného lekárstva a klinickej toxikológie v Bratislave je Národné
toxikologické informačné centrum s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré poskytuje 24
hodín nepretržite informácie zdravotníckym pracovníkom i laickej verejnosti.
Súčasťou Kliniky pracovného lekárstva a klinickej toxikológie v Košiciach je Centrum
pre profesionálne ochorenia dýchacieho systému.
Kliniky sa podieľajú na zabezpečovaní ďalšieho vzdelávania lekárov a ďalších
zdravotníckych pracovníkov v odbore.
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Zdravotnú starostlivosť v odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia
zabezpečujú zdravotnícki pracovníci s požadovanou úrovňou vzdelania a získanou
odbornou spôsobilosťou podľa osobitného predpisu4), 5)
- lekári,
- farmaceuti,
- sestry,
- laboranti,
- iní zdravotnícki pracovníci s vysokoškolským vzdelaním,
- asistenti so získaným vysokoškolským vzdelaním,
- sanitári a
technicko-hospodárski zamestnanci, prevádzkoví zamestnanci a robotnícke povolania,
ktorí vykonávajú činnosti technické, ekonomické, prevádzkové, remeselné, obslužné,
pomocné a pod.
1.3 Vzťah k ostatným medicínskym odborom - spolupráca
Odbor klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia spolupracuje predovšetkým
s Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a s regionálnymi úradmi
verejného zdravotníctva a to s odbormi preventívneho pracovného lekárstva, za účelom
zistenia a hodnotenia faktorov práce a pracovného prostredia u osôb s podozrením na
profesionálne poškodenie zdravia. Úzko spolupracuje s inými medicínskymi odbormi
ambulantných a ústavných zdravotníckych zariadení, predovšetkým s odbormi
všeobecného lekárstva, vnútorného lekárstva, anesteziológie a intenzívnej medicíny,
pneumológie a ftizeológie, klinickej imunológie a alergológie, neurológie, ortopédie,
reumatológie, rádiológie, dermatovenerológie, infektológie, otorinolaryngológie,
oftalmológie, posudkového lekárstva, fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie a i.
V oblasti toxikológie poskytuje konziliárne služby všetkým medicínskym odborom.
Okrem spolupráce s medicínskymi odbormi spolupracuje s teoretickými
a experimentálnymi ústavmi vysokých škôl a vedecko – výskumnými inštitúciami.
1.4 Odborno-metodické vedenie zdravotnej starostlivosti v odbore
Činnosť odboru Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia odborne
a metodicky riadi Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len
ministerstvo) v spolupráci s hlavným odborníkom ministerstva v príslušnom
medicínskom odbore. Pri svojej činnosti spolupracuje hlavný odborník ministerstva a jeho
poradný zbor so stavovskými organizáciami a odbornými spoločnosťami, pôsobiacimi
samostatne alebo v rámci Slovenskej lekárskej spoločnosti.
V rámci Slovenskej lekárskej spoločnosti pôsobí ako odborná spoločnosť, Spoločnosť
pracovného lekárstva Slovenskej lekárskej spoločnosti a ako stavovské organizácie,
Odborná sekcia pre pracovné lekárstvo Slovenskej lekárskej komory, Slovenská komora
sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) a Slovenská komora iných zdravotníckych
pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov (SKIZPaLT).

4 ) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania v znení neskorších predpisov.
5) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 428/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálnotechnické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení.
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1.5 Povinné hlásenia a spracovanie štatistických údajov6)
V odbore sú povinné nasledujúce hlásenia7),8)
a) údaje o pacientoch s novozisteným onkologickým ochorením zasiela poskytovateľ
zdravotnej starostlivosti (ďalej len poskytovateľ) Národnému registru pacientov
s onkologickým ochorením,
b) údaje o pacientoch so zistenou tuberkulózou zasiela poskytovateľ Národnému registru
pacientov s tuberkulózou,
c) údaje o pacientoch so zistenými vybranými prenosnými ochoreniami a o nosičoch
choroboplodných zárodkov zasiela poskytovateľ Národnému registru pacientov
s prenosným ochorením,
d) údaje o pacientoch s chorobou z povolania alebo ohrozením chorobou z povolania
zasiela poskytovateľ podľa predtlače na tlačive o hlásení choroby z povolania alebo
ohrození chorobou z povolania,
e) údaje o pacientoch so zisteným chronickým ochorením pľúc zasiela poskytovateľ
Národnému registru pacientov s chronickým ochorením pľúc.
Prenosné ochorenia podliehajúce hláseniu8) oznamuje poskytovateľ príslušnému
regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.
Každé zistené poškodenie zdravia spôsobené úmyselne druhou osobou, alebo
sebapoškodenie pacienta sa oznamuje vecne a miestne príslušnému orgánu činnému
v trestnom konaní.
Štatistické údaje hlásia pracoviská klinického pracovného lekárstva a klinickej
toxikológie Národnému centru zdravotníckych informácií9).
1.6 Dispenzarizácia
Odbor klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia dispenzarizuje pacientov
s ohrozením chorobou z povolania, s chorobami z povolania a pracovníkov prípadne
bývalých pracovníkov, ktorí boli exponovaní noxám, ktorých následky sa očakávajú po
určitej dobe latencie (napr. karcinogenita, pľúcne fibrózy) s nasledovnými ochoreniami
- akútne priemyselné intoxikácie,
- chronické priemyselné intoxikácie,
- choroba z ionizujúceho žiarenia,
- choroba z elektromagnetického žiarenia,
- choroba z vibrácií,
- choroba vyvolaná prácou v hyperbarických alebo hypobarických podmienkach,
- choroba lakťového nervu z mechanických vplyvov,
- ochorenie z dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia končatín,
- choroba dýchacích ciest spôsobená prachmi
- ochorenie rozdutím pľúc fúkačov skla a hudobníkov na dychové nástroje,
- pneumokoniózy,
- exogénna alergická alveolitída,
6) Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
7) Príloha č. 2 zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č 350/2005 Z. z..
8) Príloha 5 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9) Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 482/2005 Z.z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2006 až 2008
v znení neskorších predpisov.
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bronchiálna astma a alergické ochorenia horných dýchacích ciest,
rakovina kože,
kožné choroby z povolania,
rakovina pľúc z rádioaktívnych látok,
infekčné choroby, tropické prenosné a parazitárne choroby, antropozoonózy,
profesionálna porucha sluchu z hluku,
zákal šošovky a nystagmus,
uzlíky hlasiviek a hyperkinézou hlasiviek,
ostatné profesionálne malígne ochorenia,
iné poškodenie zdravia z práce.

2. Rozvoj zdravotnej starostlivosti v odbore
2.1 Trendy vývoja zdravotnej starostlivosti v odbore
Pre zlepšenie činnosti v odbore je potrebné
- doriešiť kompetencie odboru a jeho postavenie ako odborného garanta vo vzťahu
k výkonu pracovných zdravotných služieb10),
- riešiť nedostatok lekárov a prístrojového vybavenia jednotlivých pracovísk,
- perspektívne vytvoriť Národný register chorôb z povolania,
- implementovať Európsky zoznam chorôb z povolania,
- zvýšiť finančné limity ústavných zariadení na zabezpečenie plynulého prísunu
potrebných liekov, zabezpečiť nákup antidot a ostatného zdravotníckeho materiálu
potrebných pre liečbu pri intoxikáciách chemickými škodlivinami aj s ohľadom na
možný prípad chemického terorizmu,
- doplniť vybavenie toxikologických laboratórií na klinikách pracovného lekárstva
a klinickej toxikológie,
- rozšíriť a skvalitniť využitie neinvazívnych techník vyšetrení s doplnením vybavenia
pracovísk kvalitnou prístrojovou technikou,
- využívať biologické expozičné testy pri práci s toxickými látkami ako skríning
včasných prejavov poškodenia zdravia z faktorov práce a pracovného prostredia.
2.2 Systém kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti v odbore
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická
toxikológia je povinný nepretržite zabezpečovať systém kvality v súlade s osobitným
predpisom.11)
2.3 Medzinárodná spolupráca
Odbor úzko spolupracuje s Českou Spoločnosťou chorôb z povolania Jana Evangelistu
Purkyně, so Spoločnosťou pracovného lekárstva Jana Evangelistu Purkyně, so Štátnym
zdravotným ústavom Českej republiky v Prahe, s Inštitútom experimentálnej medicíny
Českej akadémie vied, s klinikami chorôb z povolania Českej republiky (v Prahe,
10) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 458/2006 Z. z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o
zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť.
11) § 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.
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Brne, Hradci Králové, Olomouci, Ostrave, Plzni), so Strediskom cestovnej medicíny
Fakultnej nemocnice Hradec Králové, Česká republika a s Európskou asociáciou
toxikologických centier a klinických toxikológov (EAPCCT European Association of
Poisons Centres and Clinical Toxicologists).
3. Vzdelávanie pracovníkov v odbore
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 kategórie podieľajúce sa na poskytovaní zdravotnej
starostlivosti.12)
4. Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa koncepcia odboru Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia
uverejnená v čiastke 6 – 7 ročník 1993 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky.
5. Nadobudnutie účinnosti
Táto koncepcia nadobúda účinnosť 1. novembra 2007.

Ivan Valentovič, v.r.
minister

12) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z.z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializovaných odborov
a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.
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60.
Odborné usmernenie
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky,
ktorým sa mení odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v oblasti poskytovania a úhrady vecných
dávok podľa nariadení Rady (ES) č. 1408/71 a 574/72
Bratislava: 8. októbra 2007
Číslo: 24275/2007-OL
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 1 písm. b) zákona č.
576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti v znení neskorších predpisov vydáva toto odborné usmernenie:
Čl. I
Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v oblasti poskytovania a úhrady vecných dávok
podľa nariadení Rady (ES) č. 1408/71 a 574/72 uverejnené v čiastke 35 – 46/2005 Vestníka
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pod č. 67 sa mení takto:

1. V článku VIII odseku 6 a v článku XIII sa veta: „Poskytovateľ vystavuje za každého
poistenca EÚ osobitnú faktúru, zdravotnú starostlivosť poskytnutú poistencovi EÚ
vykazuje v samostatných dávkach.“ nahrádza touto vetou:
„Poskytovateľ vykazuje mesačne zdravotnej poisťovni, s ktorou má uzatvorenú zmluvu,
súhrnnú faktúru alebo zúčtovací doklad s hromadnými dávkami poskytnutej zdravotnej
starostlivosti obvyklým spôsobom s údajmi za všetkých poistencov EÚ, ktorí si vybrali
zdravotnú poisťovňu za inštitúciu v mieste pobytu alebo bydliska.“.
2. V článku IX odsek 3 znie:
„(3) Pri platbe v hotovosti poskytovateľ účtuje ceny podľa zákona č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisoch okrem prípadov upravených v platnom opatrení
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien
v oblasti zdravotníctva.“.
3. V článku XIII sa v nadpise na konci pripája slovo „E 112“.
4. V článku XIV odsek 5 znie:
„(5) Lekáreň alebo výdajňa zdravotníckych pomôcok vykáže mesačne zdravotnej
poisťovni súhrnnú faktúru s hromadnými dávkami prijatých lekárskych predpisov
a výpisov z lekárskych predpisov alebo/a hromadnými dávkami prijatých lekárskych

poukazov (spôsobom dohodnutým v zmluve) s údajmi za všetkých poistencov EÚ, ktorí
si vybrali zdravotnú poisťovňu za inštitúciu v mieste pobytu alebo bydliska.“.
Čl. II
Toto odborné usmernenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2008.

Ivan Valentovič, v.r.
minister
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61.
Bratislava 1. 10. 2007
Číslo: 24251 – 2/2007 - OP

ROZHODNUTIE
o zmene zriaďovacej listiny Psychiatrickej nemocnice profesora Matulaya Kremnica
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových
organizácií podľa ust. § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

mení
s účinnosťou od 1. októbra 2007
zriaďovaciu listinu Psychiatrickej nemocnice profesora Matulaya Kremnica zo dňa 18. 12. 1990 číslo:
1842/90-A/II-3 v znení Opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 11. 12. 1991
číslo: 3909/1991-A, v znení zmeny zriaďovacej listiny zo dňa 1. 2. 1995 číslo: 303/1995-A, v znení
rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny zo dňa 22. 7. 1998 číslo: 1531/98-A-834/98-OLP v znení
rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny zo dňa 2. 11. 2006 číslo: 26397 - 2/2006 - OP
takto:
V časti upravujúcej predmet činnosti sa text: „Poskytovanie špecializovanej ústavnej a ambulantnej
starostlivosti pacientom s psychickými chorobami a poruchami. Poskytovanie ambulantnej starostlivosti
v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia.“
vypúšťa a nahrádza sa textom, ktorý znie:
„„Predmetom činnosti je poskytovanie špecializovanej zdravotnej starostlivosti pacientom
s psychickými chorobami a poruchami v tomto rozsahu:
A. Ambulantná zdravotná starostlivosť - špecializovaná v odboroch:
1. Psychiatria
2. Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
B. Ústavná zdravotná starostlivosť – špecializovaná v odboroch:
1. Psychiatria
C. Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky v odboroch:

1. Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
2. Klinická biochémia

Ivan Valentovič, v. r.
minister

