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39.
Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
pre diagnostiku a liečbu autoimunitných ochorení štítnej žľazy
u žien v období tehotenstva
Dňa: 31.7.2009
Číslo: 09811/2009 -OZS
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 1 písm. b) zákona 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. vydáva toto odborné usmernenie:
Čl. I
Predmet úpravy
Toto odborné usmernenie upravuje postup pri diagnostike a liečbe autoimunitne podmieneného zápalu
štítnej žľazy u žien v tehotenstve.
Čl. II
Riziká poruchy funkcie štítnej žľazy počas tehotenstva
(1) Nerozpoznaná porucha funkcie štítnej žľazy u matky v tehotenstve predstavuje pre plod
značné riziko a môže viesť k nepriaznivým následkom na priebeh tehotenstva aj vývoj plodu.
Zvyšuje sa riziko potratov, preeklampsie, predčasného pôrodu a perinatálnej mortality.
(2) Následkom tehotenstva môže dôjsť k zhoršeniu existujúceho ochorenia a u časti liečených
pacientok s chronickou autoimunitnou tyreoiditídou (AIT) k potrebe navýšenia dávky Lthyroxínom.
(3) Hypotyreóza matky zvyšuje riziko poruchy vývoja centrálnej nervovej sústavy plodu a
poškodenie skeletu plodu.
(4) Pri Graves - Basedowovej chorobe matky (GBCH) autoprotilátky proti TSH receptoru
tyreostimulačného hormónu (TSHAb) prestupujú placentou a ich vysoká hodnota môže
vyvolať hypertyreózu plodu so strumou, hypotrofiu plodu alebo tachykardiu so srdcovým
zlyhaním. Hypertyreóza matky môže posnatálne spôsobiť centrálnu hypotyreózu plodu.
(5) Nižšia hodnota tyreostimulačného hormónu (TSH) v prvom trimestri tehotenstva môže
zodpovedať fyziologickým hormonálnym výkyvom aj zmenám v rámci hyperemesis
gravidarum a pri negatívnych tyreoidálnych autoprotilátkach a pri chýbaní iných prejavov
tyreopatie neznamená patologickú hodnotu.
(6) Liečba subklinickej hypertyreózy (subnormálne hladiny TSH pri fyziologických
hodnotách tyroxínu -fT4) môže mať negatívny vplyv na plod.
Čl. III
Zdravotnícke zariadenia a kompetentný zdravotnícky pracovník
Na účely tohto odborného usmernenia je
a) zdravotnícke zariadenie
1. gynekologická ambulancia
2. endokrinologická ambulancia
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b) kompetentný zdravotnícky pracovník
1. lekár so špecializáciou v odbore
- gynekológia a pôrodníctvo (gynekologická ambulancia)
- endokrinológia (endokrinologická ambulancia)
2. pôrodná asistentka v gynekologickej ambulancii
3. sestra v endokrinologickej ambulancii.
Spolupráca gynekológa a endokrinológa je nevyhnutným predpokladom pre úspešnosť
zachytenia a liečby autoimunitných ochorení štítnej žľazy v tehotenstve.
Čl. IV
Úvodné vyšetrenie
(1) Skríning pacientky sa realizuje v gynekologickej ambulancii pri prvom vyšetrení primipary,
pri žiadanom tehotenstve, optimálne do desiateho týždňa tehotnosti. V rámci skríningu sa
doporučuje indikovať vyšetrenie TSH a autoprotilátky proti tyreoperoxidáze (TPOAb).
(2) Ak sú výsledky pozitívne, pacientka sa odošle na špecializované endokrinologické pracovisko, kde
podľa uváženia endokrinológ indikuje ďalšie vyšetrenie voľného tyroxínu (fT4), voľného
trijódtyronínu (fT3 ), autoprotilátky proti tyreoglobulínu (TGAb) a TSH Ab.
(3) Na endokrinologickom pracovisku sa poučí každá pacientka, ktorá je dispenzarizovaná so
známym ochorením štítnej žľazy a ktorá plánuje tehotenstvo, aby po potvrdení tehotenstva
absolvovala kontrolné vyšetrenia v endokrinologickej ambulancii.
Čl. V
Základné liečebné opatrenia pri hypotyreóze matky
(1) Pozitívny nález autoprotilátok voči štruktúram štítnej žľazy bez zaznamenanej poruchy jej
funkcie nie je dôvodom k substitučnej terapii levotyroxínom (L-T4). Takéto pacientky sú pod
dohľadom endokrinológa pre prípadné zachytenie hypotyreózy počas tehotenstva alebo po
pôrode.
(2) Pri zachytení neliečenej hypotyreózy pred plánovaným otehotnením je vhodné dávkovať
substitučnú terapiu L-T4, s cieľom dosiahnuť hodnoty TSH do 2,5 µU/ml.
(3) U pacientok, ktorým bola zistená hypotyreóza počas tehotenstva, sa realizuje rýchla titrácia
dávky L-T4 s cieľovými hodnotami TSH v
a) prvom trimesteri
do 2,5 µU/ml,
b) druhom a treťom trimestri do 3,0 µU/ml.
Kontrolné odbery je potrebné opakovať s odstupom tridsať až štyridsať dní.
(4) Ak sa zaznamená subklinická hypotyreóza (zvýšené TSH pri fyziologických hodnotách fT4)
u ženy v tehotenstve, je vhodné iniciovať substitučnú terapiu L-T4.
(5) Dávky substitučnej terapie L-T4 pri známej hypotyreóze je potrebné počas tehotenstva
kontrolovať v prvom, druhom a treťom trimestri, pri úprave dávok substitučnej terapie
častejšie. V priebehu prvého trimestra je niekedy potrebné zvýšiť pôvodnú dávku L-T4
o tridsať až päťdesiat percent.
(6) U pacientky s pozitívnym nálezom je potrebné doplniť ultrasonografické vyšetrenie (USG)
vyšetrenie štítnej žľazy a podľa zváženia endokrinológa realizovať ďalšie vyšetrenia, napr.
punkciu uzla.
(7) Porucha funkcie štítnej žľazy v tehotenstve môže byť prechodná, avšak je vysoké riziko
rozvoja permanentnej primárnej hypotyreózy v časovom horizonte päť až desať rokov.
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Čl.VI
Základné liečebné opatrenia pri postpartálnej tyreoiditíde
(1) U matiek s pozitívnymi tyreoidálnymi autoprotilátkami a u matiek s diabetes mellitus 1. typu sa
realizuje v treťom a šiestom mesiaci po pôrode kontrola TSH v endokrinologickej ambulancii. V
rámci vzplanutia autoimunitného procesu sa môže zaznamenať prechodná hyperfunkcia a
následne hypofunkcia štítnej žľazy. Asymptomatické pacientky s hodnotami TSH do 10 µU/ml,
ktoré neplánujú tehotenstvo, sa ponechávajú bez liečby s odporučením realizovať kontrolné
odbery o štyri až osem týždňov.
(2) V prípade symptómov alebo pretrvávajúcej hypotyreózy v laboratórnom obraze sa začne
substitučná liečba L-T4 indikovaná endokrinológom.
Čl. VII
Základné liečebné opatrenia pri hypertyreóze matky
(1) Pri potvrdenej autoimunitne podmienenej hyperfunkcii štítnej žľazy sa ako liek prvej voľby
preferuje propyltiouracil. Metimazol, karbimazol alebo thiamazol sa podáva, ak pacientka
propyltiouracil netoleruje. Cieľom tyreostatickej liečby je udržiavať hodnoty fT4 matky na
hornej hranici referenčného rozmedzia.
(2) Podávanie rádioaktívneho jódu pred plánovaným tehotenstvom, v tehotenstve i v šestonedelí
je kontraindikované.
(3) U matiek s GBCH a to aj v prípade predchádzajúcej operačnej liečby alebo rádioeliminácii, je
počas tehotenstva potrebné sledovať hladinu autoprotilátok TSHAb. Detekcia protilátok závisí od
štádia tehotnosti, preto by mali byť stanovené pred tehotenstvom a/alebo na konci druhého
trimestra tehotenstva. Pre riziko indukcie fetálnej tyreopatie (rastová retardácia, hydrops,
prítomnosť strumy, zlyhanie srdca) je potrebné plod intenzívne kontrolovať sonograficky. Pri
podozrení na hypertyreózu plodu je indikovaný odber krvi z pupočníka. Novorodenci matiek
s GBCH vyžadujú starostlivé vyšetrenie nad rámec neonatálneho skríningu.
(4) Chirurgická liečba sa v tehotenstve indikuje iba výnimočne. Indikáciami na strumektómiu sú:
veľká struma s útlakovým syndrómom, závažná alergia na tyreostatiká, potreba podávania
vysokých dávok tyreostatík a nekontrolovaná hypertyreóza u pacientky, ktorá nespolupracuje.
Optimálne načasovanie operačného riešenia je druhý trimester tehotenstva.
Čl. VIII
Účinnosť
Toto odborné usmernenie nadobúda účinnosť dňa 31.8.2009 .

Richard Raši, v.r.
minister
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40.
Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
na vykonanie reprofilizácie lôžkového fondu v zdravotníckych zariadeniach
a ďalších opatrení v zdravotníctve v príprave na pandémiu
a v čase pandémie chrípky
Bratislava: 13. 8. 2009
Číslo: 19048-1/2009-OKM
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 45 ods. 1 písm.
b) 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 toto odborné usmernenie:
Čl. I
Účel odborného usmernenia
Toto odborné usmernenie upravuje postup prípravy reprofilizácie lôžkového fondu
zdravotníckych zariadení pre prípad vyhlásenia pandémie chrípky a postup a opatrenia zdravotníckych
zariadení a vykonanie niektorých ďalších opatrení v zdravotníctve počas pandémie chrípky na území
Slovenskej republiky.
Čl. II
Postup pri reprofilizácii lôžkového fondu
(1) Počas pandémie chrípky sa reprofilizujú najmä:
a) lôžka v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia,
b) lôžka dlhodobo chorých,
c) lôžka doliečovacieho oddelenia,
d) geriatrické lôžka,
e) neakútne lôžka interných kliník alebo oddelení,
f) neakútne lôžka neurologických kliník alebo oddelení.
(2) Pre reprofilizované lôžka sa vyčlenia také priestory, v ktorých je vylúčený kontakt pacientov
hospitalizovaných pre chrípku, s osobami hospitalizovanými pre iné ochorenia.
(3) Reprofilizujú sa organizačné jednotky ako celok (celé kliniky, celé oddelenia, ak sú
priestorovo a organizačne samostatnými jednotkami).
(4) Nereprofilizujú sa lôžka na liečbu život ohrozujúcich ochorení nechrípkového pôvodu.
(5) Reprofilizáciu nerealizujú zdravotnícke zariadenia uvedené v prílohe č. 1. Ak sa zistí
podozrenie u pacienta v týchto zdravotníckych zariadeniach na ochorenie chrípky, zabezpečí
sa jeho preloženie na najbližšie infektologické pracovisko.
(6) V zdravotníckych zariadeniach, ktoré reprofilizáciu nerealizujú, sa počas pandémie chrípky
dodržiavajú všeobecné hygienicko - epidemiologické opatrenia uvedené v čl. III.
(7) Reprofilizácia lôžkového fondu zdravotníckych zariadení sa uskutoční na základe príkazu
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky alebo regionálneho úradu verejného
zdravotníctva 1).

1) § 48 ods. 3 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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Čl. III
Všeobecné hygienicko epidemiologické opatrenia v reprofilizovanom zdravotníckom zariadení
Všeobecné hygienicko - epidemiologické opatrenia v reprofilizovanom zdravotníckom zariadení
zahŕňajú najmä:
a) izoláciu chorých na chrípku od iných pacientov,
b) obmedzenie prijímania nových pacientov na výlučne akútne stavy,
c) vytvorenie a označenie vyhradenej časti pre pacientov so symptómami chrípky v priestoroch
urgentného príjmu a už pri vyšetrení a príjme týchto pacientov používanie ochranných masiek
a nesterilných ochranných rukavíc,
d) prísny zákaz návštev v zdravotníckom zariadení,
e) ošetrovanie pacientov hospitalizovaných pre chrípku len vyčlenenými zdravotníckymi
pracovníkmi, ktorí absolvovali očkovanie alebo užívajú preventívne antivirotiká,
f) zabezpečenie zabránenia kontaktu zdravotníckeho personálu ošetrujúceho pacientov
hospitalizovaných na chrípku s pacientmi hospitalizovanými z iných dôvodov,
g) prísne dodržiavanie bariérovej ošetrovateľskej starostlivosti v celom zdravotníckom zariadení,
h) zabezpečenie dostatočného množstva liekov na liečbu chrípky a jej komplikácií a dostatočného
množstva osobných ochranných pracovných pomôcok pre ošetrujúci personál,
i) obmedzenie operačných výkonov na výlučne akútne stavy,
j) vylúčenie chorého personálu z pracovného procesu a riešenie doplnenia náhrad personálu,
k) zaobchádzanie s odpadom kontaminovaným vírusom chrípky rovnako ako s infekčným
odpadom (používanie nesterilných gumených rukavíc),
l) čistenie znečistených alebo často dotýkaných plôch s dezinfekciou,
m) pranie bielizne zaužívanými postupmi (voda a prací prostriedok), vyhýbanie sa vytriasaniu
bielizne pred praním, používanie nesterilných gumených rukavíc.
Čl. IV
Zásady ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov s chrípkou v čase pandémie chrípky
v reprofilizovanom zdravotníckom zariadení
Zásady ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov s chrípkou sú najmä:
a) obmedzenie počtu zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú v priamom kontakte s osobami
chorými na chrípku,
b) používanie jednorazových osobných ochranných pracovných pomôcok a prostriedkov
personálom zdravotníckeho zariadenia,
c) dodržiavanie všeobecných protiepidemických zásad personálom zdravotníckeho zariadenia,
ktorými sú najmä:
1. dodržiavanie zásad osobnej hygieny,
2. užívanie antivirotík počas 6 týždňov v súlade s SPC lieku, očkovanie proti vírusu
chrípky,
3. zabezpečenie dostatočného množstva osobných ochranných pracovných pomôcok
a kontrola ich používania a likvidácie,
4. zabezpečenie dostatočného množstva ochranných masiek a rúšok pre pacientov,
5. umývanie a dezinfekcia rúk pred a po kontakte s pacientom po každej činnosti, pri ktorej
došlo ku kontaminácii biologickým materiálom a po zložení rukavíc,
6. dekontaminácia osobných ochranných pracovných pomôcok pre viacnásobné použitie
ihneď po použití v osobitnej miestnosti na to určenej širokospektrálnymi dezinfekčnými
prostriedkami s virocídnymi a baktericídnymi účinkami a následne ich sterilizácia v súlade
s odporúčaním výrobcu,
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7. odkladanie osobných ochranných pracovných pomôcok použitých pri ošetrovaní pacienta
do nepriepustných obalov a ich dekontaminácia autoklávovaním pred odvozom do
spaľovne,
8. vykonávanie dezinfekcie priestorov, (sanitiek, výťahov, sociálnych zariadení), v ktorých sa
nachádzal pacient, chorý na chrípku,
9. zákaz
vstupu do priestorov reprofilizovaného pracoviska okrem ošetrujúcich
zdravotníckych pracovníkov,
10. nasadzovanie respiračných rúšok alebo respirátora pacientom mimo izby, vyčlenenej pre
ich ošetrovanie, najmä pri ich transporte do priestorov iných vyšetrovacích zložiek,
d) osobitné ošetrovanie pacientov s pravdepodobným a dokázaným ochorením chrípkou a
osobitne s podozrením na ochorenie zdravotníckymi pracovníkmi s príslušnou odbornou
spôsobilosťou,
e) prísne dodržiavanie bariérovej ošetrovateľskej techniky,
f) zabezpečenie používania účinných osobných ochranných pracovných pomôcok
zdravotníckymi pracovníkmi vrátane personálu zdravotníckeho zariadenia (údržba,
upratovanie).
Čl. V
Opatrenia v oblasti transfúziológie počas pandémie chrípky
Opatrenia v oblasti transfúziológie počas pandémie chrípky sú najmä:
a) realizácia hygienických opatrení v súvislosti s respiračnou hygienou (pravidelné vetranie,
denná dezinfekcia vzduchu germicídnymi žiaričmi, denné umývanie kľučiek a pracovných
plôch dezinfekčnými roztokmi, najmä v miestach, kde sa vo veľkom množstve vyskytujú
darcovia, používanie ochranných masiek pri vyšetrovaní darcov, používanie jednorazových
vreckoviek, ktoré sa po jednom použití ihneď vyhadzujú),
b) pri ochorení horných dýchacích ciest zamestnanca transfúziologického pracoviska izolácia
pracovníka v domácom prostredí a postup podľa odporučenia epidemiológa,
c) pri odberoch krvi od darcov kladenie dôrazu na diagnostiku začínajúcich chrípkových
ochorení (mierne nádchy, kašeľ, prechladnutie aj bez teploty), pri akomkoľvek podozrení na
začínajúce ochorenie horných dýchacích ciest vyradenie darcu z darcovstva minimálne na dva
týždne,
d) informovanie darcov, že ak do týždňa po odbere ochorejú, je potrebné ihneď hlásiť túto
skutočnosť transfúziologickému zariadeniu, kde darca daroval krv,
e) pri ochorení horných dýchacích ciest vyradenie darcu z darcovstva počas ochorenia a
minimálne dva týždne po odznení všetkých klinických príznakov ochorenia; ak sa potvrdí
vírus chrípky epidemiológom, vyradí sa darca z darcovstva krvi počas ochorenia a ďalšieho
nasledujúceho mesiaca po kompletnom vyliečení,
f) pred vykonaním odberu krvi zisťovanie cestovateľských aktivít darcu v období posledného
mesiaca, izolácia darcov s aktívnymi príznakmi ochorenia horných dýchacích ciest
a pozitívnou cestovateľskou anamnézou hlásenie príslušnému regionálnemu úradu verejného
zdravotníctva,
g) pred vykonaním odberu krvi zisťovanie výskytu ochorení horných dýchacích ciest u osôb,
s ktorými bol darca v poslednom období v bezprostrednom kontakte; ak sa potvrdí u týchto
osôb ochorenie, darca sa vyradí počas ich ochorenia a na ďalšie dva nasledujúce týždne po
skončení všetkých klinických príznakov ochorenia.
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Čl. VI
Personálne zabezpečenie pre reprofilizované lôžka
Odporúčané minimálne personálne zabezpečenie na 20 reprofilizovaných lôžok počas 12 hodinovej
pracovnej zmeny je:
a) 1 lekár,
b) 2 sestry,
c) 2 zdravotnícki asistenti alebo sanitár.
Čl. VII
Metodika výpočtu požiadaviek na lieky a osobné ochranné pracovné pomôcky na
reprofilizované infekčné lôžka v čase pandémie chrípky z mobilizačných rezerv štátu
(1) Množstvo liekov a osobných ochranných pracovných pomôcok v zdravotníckych zariadeniach, ktoré
vykonávajú reprofilizáciu lôžkového fondu, sa vypočítava podľa týchto kalkulačných podkladov:
a) sortiment pre ošetrujúci zdravotnícky personál:
respirátor /ochranné rúško
(s virostatickým alebo virocídnym efektom) 4 ks / 1osoba/ na 12 hod.
ochranný odev
2 ks / 1 osoba/ na 12 hod.
okuliare
1 ks / 1 osoba/ na 30 dní
ochranné rukavice
2 páry / 1 osoba/ na 12 hod.
návleky na obuv
2 páry / 1 osoba/ na 12 hod.
oseltamvir 75 mg, 10 cps.
1 bal / 1 osoba / na 10 dní (profylaxia)
vreckovky dezinfekčné
5 ks / 1 osoba/ na 12 hod.
b) sortiment pre pacientov:
ochranné rúško
oseltamvir 75 mg, 10 cps.

5 ks / 1 pacient (lôžko)/ na 24 hod.
1 bal /1 pacient/ na 5 dní (terapia)

c) ostatný materiál:
vrece zaťahovacie 120 l
vrece zaťahovacie 70 l
vrece zaťahovacie 40 l
zástera PVC

2 ks / 1 deň / 20 lôžok
1 ks / 1 deň / 20 lôžok
1 ks / 1 deň / 20 lôžok
1 ks / na 1 mesiac / na 10 lôžok

(2)

Na sortiment podľa odseku 1 písm. a) sa pripočítava 10 % - ná záloha pre potreby spoločných
vyšetrovacích a liečebných zložiek.

(3)

Množstvo liekov a osobných ochranných pracovných pomôcok sa vypočítava pre regionálne
úrady verejného zdravotníctva podľa týchto kalkulačných podkladov:
respirátor
ochranný odev
okuliare
ochranné rukavice
návleky na obuv
oseltamvir 75 mg, 10 cps.
ochranné rúško
vreckovky dezinfekčné
vrece zaťahovacie 120 l
vrece zaťahovacie 70 l

4 ks / na regionálny úrad/ na 1 deň
4 ks / na regionálny úrad/ na 1deň
4 ks / na regionálny úrad / na 30 dní
4 páry / na regionálny úrad / na 1deň
4 páry / na regionálny úrad / na 1deň
12 bal / na regionálny úrad / na 30 dní
16 ks/ na regionálny úrad / na 1deň
20 ks / na regionálny úrad / na 1deň
2 ks / na regionálny úrad / na 1 deň
2 ks / na regionálny úrad / na 1 deň
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zástera PVC
(4)
(5)
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2 ks / na regionálny úrad / na 1 deň
4 ks / na regionálny úrad / na 30 dní

Písomná požiadavka na osobné ochranné pracovné pomôcky a antivirotiká pre zdravotnícke
zariadenia sa predkladá prostredníctvom vyplnenej tabuľky uvedenej v prílohe č. 2.
Písomná požiadavka na osobné ochranné pracovné pomôcky a antivirotiká pre regionálne
úrady verejného zdravotníctva sa predkladá prostredníctvom vyplnenej tabuľky uvedenej
v prílohe č. 3.
Čl. VIII
Prehliadky mŕtvych tiel a vykonávanie pitiev počas pandémie chrípky

(1)
(2)

(3)

(4)

Počas pandémie chrípky sa vykonávajú prehliadky mŕtvych tiel za podmienok ustanovených
osobitným predpisom2).
Počas pandémie chrípky sa pitva vykonáva za podmienok ustanovených osobitným
predpisom3), okrem prípadov úmrtí osôb s potvrdeným ochorením na chrípku. V prípadoch
úmrtia spojených s podozrením na prenosné ochorenie vrátane chrípky, sa pitva vykoná
v súlade s platnými pracovnými postupmi pre takýto druh pitvy. Zoznam pracovísk, na ktorých
sa pitvy vykonávajú a s určením príslušnej územnej rajonizácie je uvedený v prílohe č. 4.
Odber biologického materiálu na mikrobiologické a virologické vyšetrenia sa môže
v nevyhnutných prípadoch vykonať aj u nepitvaných osôb. Zásady odberu sa riadia platnými
pracovnými postupmi.
Všeobecné hygienicko - epidemiologické opatrenia pri výkone pitvy sú najmä:
a) prísne dodržiavanie bariérového výkonu pitvy a vyšetrení s tým súvisiacich,
b) zabezpečenie prísneho zákazu návštev na pracoviskách, kde sa pitvy vykonávajú,
c) vylúčenie chorého personálu z pracovného procesu a riešenie doplnenia náhrad
personálu.
Čl. IX
Opatrenia na zabezpečenie vykonávania mikrobiologického vyšetrovania odobratých
vzoriek

(1)

(2)

(3)

(4)

Sledovanie vírusov chrípky cirkulujúcich v populácii a odoberanie vzoriek biologického
materiálu zabezpečujú epidemiologické odbory regionálnych úradov verejného zdravotníctva v
spolupráci s ošetrujúcimi lekármi.
Laboratórnu diagnostiku ochorení a podozrení z ochorení, zodpovedajúcich klinickej definícii
prípadu chrípky, zabezpečujú virologické laboratóriá v Národnom referenčnom centre pre
chrípku, Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v Bratislave pre Bratislavský,
Trnavský, Trenčiansky a Nitriansky kraj a Virologické laboratórium, Regionálny úrad
verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici pre Žilinský, Banskobystrický, Košický
a Prešovský kraj.
Odber vzoriek virologického materiálu na laboratórnu diagnostiku ochorení, spôsobených
pandemickým vírusom chrípky, sa vykonáva postupom, ako pri odbere vzoriek u ochorení,
spôsobených vírusom chrípky, a chrípke podobným akútnym respiračným ochoreniam4).
Laboratórne kritériá pre diagnózu chrípky sú:

2) § 42 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.
3) § 48 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4) Odborné usmernenie o vykonávaní surveillance chrípky a chrípke podobných akútnych respiračných ochorení, uverejnené vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky,
čiastka 40-44, zo dňa 20. decembra 2001, Zásady na predchádzanie vzniku a šírenia ochorení na chrípku v Slovenskej republike v súvislosti s výskytom vtáčej chrípky u ľudí, uverejnené vo
Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, osobitné vydanie, zo dňa 21. októbra 2005.
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a)
b)
c)
d)

(5)

(6)

dôkaz chrípkového antigénu alebo RNA špecifickej pre vírus chrípky,
izolácia vírusu chrípky,
dôkaz špecifickej protilátkovej odpovede v sére proti chrípke A alebo B,
rýchla detekcia na prítomnosť vírusu chrípky vo výtere na rozlíšenie typu A/B
(potrebné konfirmovať metódou PCR alebo izoláciou vírusu).
Bližšia identifikácia izolátov sa vykonáva v laboratóriu Národného referenčného centra pre
chrípku. Národné referenčné centrum pre chrípku na Úrade verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky v Bratislave stanovuje optimálne diagnostické metódy, zabezpečenie
diagnostík a koordinuje laboratórnu diagnostiku ochorení v regionálnych laboratóriách. Úzko
spolupracuje s referenčným laboratóriom Svetovej zdravotníckej organizácie v Londýne a s
laboratóriami v rámci siete EÚ (EISS), kde zasiela vzorky izolovaných vírusov alebo inak
podozrivých materiálov.
Zabezpečenie ochrany zdravia zamestnancov v laboratóriách a požiadavky na bezpečné
uskladnenie biologického materiálu tretej a štvrtej skupiny rizika sa vykonávajú podľa zásad
ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s vysoko virulentnou nákazou a manipulácie s
biologickým materiálom tretej a štvrtej skupiny rizika v zdravotníckych zariadeniach5).
Čl. X
Účinnosť
Toto odborné usmernenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.

Richard Raši, v.r.
minister

5) Smernica o uplatňovaní zásad ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s vysokovirulentnou nákazou a manipulácie s biologickým materiálom tretej a štvrtej skupiny rizika
v zdravotníckych zariadeniach, uverejnená vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, čiastka 20-21, zo dňa 21. júla 2003.
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Príloha č. 1
Zoznam zdravotníckych zariadení, ktoré nevykonávajú reprofilizáciu lôžkového fondu
Bratislavský kraj

Zdravotnícke zariadenie
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Bratislava
Národný onkologický ústav, Bratislava
Onkologický ústav sv. Alžbety, s. r. o., Bratislava
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok
Trnavský kraj

Zdravotnícke zariadenie
Národný ústav reumatických chorôb Piešťany
Nitriansky kraj

Zdravotnícke zariadenie
Psychiatrická nemocnica, Veľké Zálužie
Žilinský kraj

Zdravotnícke zariadenie
Psychiatrická liečebňa Sučany
Banskobystrický kraj

Zdravotnícke zariadenie
Národné rehabilitačné centrum, Kováčová
Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya, Kremnica
Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o., Predná Hora
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Banská Bystrica

Košický kraj

Zdravotnícke zariadenie
Psychiatrická nemocnica, n. o., Michalovce
Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Košice
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Košice
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Príloha č. 4
RAJONIZÁCIA PRE VYKONÁVANIE PITIEV NA SÚDNOLEKÁRSKYCH
A PATOLOGICKOANATOMICKÝCH PRACOVISKÁCH
Patologickoanatomické
pracovisko
Bratislava - Antolská

Bratislava - Sasinkova

Nitra
Žilina
Martin
Banská Bystrica
Lučenec
Prešov
Poprad
Košice

Súdnolekárske pracovisko
Bratislava - Antolská
Nitra
Žilina
Martin

Banská Bystrica
Lučenec
Prešov
Poprad
Košice

Nemocnice v rajóne
DFNsP, Detské kardiocentrum, SÚSCH, FNsP Bratislava – pracoviská sv.
Cyrila a Metoda a Kramáre, NOÚ Klenová, Liečebňa sv. Františka v Prievoze,
NsP Malacky, Nemocnica MV SR, Nemocnica MO SR, Skalica, Senica,
Hlohovec, Dunajská Streda
FNsP Bratislava – pracoviská Ružinov a Mickiewiczova, FNsP Milosrdní
bratia, s.r.o., NÚTaRCH, Sanatórium Koch, OÚ sv. Alžbety, ŽNsP, Pezinok,
Limbach, Modra, Trnava
Nitra, Topoľčany , Zlaté Moravce, Zobor Tbc, Levice, Šahy, Piešťany,
Galanta, Partizánske, Nové Mesto nad Váhom, Myjava, Nové Zámky,
Komárno, Šaľa, Želiezovce, Hronovce
Žilina, Čadca
FN Martin, Dolný Kubín, Námestovo, Liptovský Mikuláš, Ružomberok,
Trstená, Bánovce nad Bebravou, Prievidza-Bojnice, Handlová, Trenčín,
Púchov, Ilava, Považská Bystrica
Zvolen, Banská Bystrica, Nová Baňa, Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom,
Brezno
Lučenec, Veľký Krtíš, Hnúšťa, Rimavská Sobota, Revúca, Krupina
Prešov, Svidník, Stropkov, Vranov nad Topľou, Humenné, Medzilaborce,
Snina, Bardejov
Poprad, Levoča, Vyšné Hágy, Kvetnica, Liečebne Vysoké Tatry, Spišská Nová
Ves, Stará Ľubovňa, Krompachy, Kežmarok
Košice, Gelnica, Rožňava, Královský Chlmec, Trebišov, Michalovce

Spádové územie
Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Bratislava V, Malacky, Senec,
Senica, Skalica, Dunajská Streda, , Bratislava I, Trnava, Pezinok, Hlohovec
Nitra, Levice, Šahy, Topoľčany, Zlaté Moravce, Partizánske, Nové Mesto nad
Váhom, Myjava, Nové Zámky, Komárno, Šaľa, Galanta, Želiezovce; Piešťany
Žilina, Bytča, Kysucké Nové Mesto, Čadca
Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok,
Turčianske Teplice, Tvrdošín, Bánovce nad Bebravou, Prievidza-Bojnice,
Trenčín, Púchov, Ilava, Považská Bystrica
Banská Bystrica, Brezno, Detva, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom,
Banská Štiavnica
Lučenec, Rimavská Sobota, Poltár, Veľký Krtíš, Revúca, Krupina
Prešov, Sabinov, Bardejov, Svidník, Stropkov, Vranov nad Topľou,
Humenné, Medzilaborce, Snina
Poprad, Kežmarok, Levoča, Stará Ľubovňa, Spišská Nová Ves, Krompachy
Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV, Košice – okolie, Trebišov,
Michalovce, Rožňava, Sobrance, Gelnica
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41.
VÝNOS
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 10. augusta 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
č. 09812/2008-OL z 10. septembra 2008 o minimálnych požiadavkách na
personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie jednotlivých druhov
zdravotníckych zariadení v znení výnosu č. 25118/2008-OL z 10. decembra 2008
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 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 ustanovuje:
Čl. I
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 09812/2008 - OL z 10. septembra 2008 o
minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie jednotlivých
druhov zdravotníckych zariadení (oznámenie č. 410/2008 Z. z.) v znení výnosu č. 25118/2008-OL
(oznámenie č. 576/2008 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1. Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý znie:
„§4a
Sestra špecialistka v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii2) je oprávnená
vykonávať špecializované pracovné činnosti na pracovisku detskej anestéziológie a intenzívnej
medicíny, ak uvedenú špecializáciu v špecializačnom odbore získala do 31. decembra 2004 a má
k začiatku tejto činnosti viac ako dvadsať rokov odbornej zdravotníckej praxe.“.
2. V prílohe č. 1 časti „Spoločné ustanovenia“ bod 9 znie:
„9. Ambulantné zariadenie musí mať zabezpečený systém vykurovania. Tepelno – vlhkostná
mikroklíma a výmena vzduchu vetraním vo vnútorných priestoroch musí spĺňať požiadavky podľa
osobitného predpisu5). Miestnosti, ktoré nie je možné vetrať prirodzeným spôsobom, musia byť
vybavené zariadením zabezpečujúcim dostatočnú výmenu vzduchu. Všetky miestnosti musia mať
zabezpečené vyhovujúce denné osvetlenie i umelé osvetlenie podľa osobitného predpisu.5)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5) § 20 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci. Vyhláška
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách
na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a ubytovacie
zariadenia.“.
3. V prílohe č. 1 oddiele 1 „Ambulancia“ bode 2 písm. ab) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo
materiál na jednorazové použitie“.
4. V prílohe č. 1 oddiele 1 „Ambulancia“ sa za bod 7 vkladá bod 7a, ktorý znie:
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„7a. Resuscitačný set pre deti, ktorý musí mať každá ambulancia poskytujúca zdravotnú starostlivosť
pre deti a dorast, tvoria
I. Lieky na injekčné podanie
a) sympatomimetiká,
b) parasympatolytiká, ganglioplegiká,
c) minerálne soli a iónty,
d) antiarytmiká,
e) anxiolytiká,
f) antihistaminiká,
g) hormóny,
h) diuretiká,
i) lokálne anestetiká,
j) bronchodilatanciá, antiastmatiká,
k) variá – rozpúšťadlá,
l) variá – elektrolyty.
II. Infúzne roztoky
F1/3 500 ml, G 10 % 400 ml.
III. Zdravotnícke pomôcky na zabezpečenie i. v. prístupu
a) intravenózne kanyly
2 veľkosti/5 ks,
b) jednorazové ihly a striekačky,
c) spojovacia infúzna hadička
3 ks,
d) infúzna súprava
3 ks,
e) dezinfekčný roztok,
f) zdravotnícke pomôcky na sterilné krytie a fixáciu i. v. kanyly,
g) sterilné tampóny,
h) sterilné rukavice,
i) škrtidlo.
IV. Zdravotnícke pomôcky na zabezpečenie dýchacích ciest
a) resuscitačný samorozpínací vak so zásobníkom a prípojkou na kyslík,
b) tvárová maska veľkosti č. 1, 3, 5,
c) ústny vzduchovod č. 0, 1, 2, 3, 4, 5,
d) tlaková fľaša so stlačeným kyslíkom 5 l,
e) odsávačka,
f) odsávací katéter.“.
5. V prílohe č. 1 oddiele 1 „Ambulancia“ časti II „Ambulancie špecializovanej ambulantnej
zdravotnej starostlivosti“ písm. B „Ambulancia zubného lekárstva“ bode 2 „Materiálno – technické
vybavenie tvoria“ písm. b) bode 20 sa pred slovo „sterilizátor“ vkladá slovo „parný“.
6. V prílohe č. 1 oddiele 1 „Ambulancia“ časti II „Ambulancie špecializovanej ambulantnej
zdravotnej starostlivosti“ písm. C „Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie“ bode 2 „Materiálno –
technické vybavenie tvoria“ písm. c) bode 21 sa pred slovo „sterilizátor“ vkladá slovo „parný“.
7. V prílohe č. 1 oddiele 1 „Ambulancia“ časti II „Ambulancie špecializovanej ambulantnej
zdravotnej starostlivosti“ písm. D „Ambulancie vnútorného lekárstva“ časti V „Gastroenterologická
ambulancia“ bode 2 „Materiálno-technické vybavenie tvoria“ písm. c) ôsmy bod znie:
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„8. ultrazvuková čistička príslušenstva endoskopov a umývací a dezinfekčný automat na flexifibilné
endoskopy,“.
8. V prílohe č. 1 oddiele 1 „Ambulancia“ časti II „Ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej
starostlivosti“ písm. D „Ambulancie vnútorného lekárstva“ časti V „Gastroenterologická ambulancia“
bode 2 „Materiálno-technické vybavenie tvoria“ sa písmeno c) dopĺňa bodom 9, ktorý znie:
„9. prachotesná skriňa.“.
9. V prílohe č. 1 oddiele 1 „Ambulancia“ časti II „Ambulancie špecializovanej ambulantnej
zdravotnej starostlivosti“ písm. M „Psychiatrická ambulancia“ v poslednom odseku sa na konci
pripájajú tieto slová: „a sestra s certifikátom starostlivosť o drogovo závislých“.
10. V prílohe č. 1 oddiele 1 „Ambulancia“ sa časť II „Ambulancie špecializovanej ambulantnej
zdravotnej starostlivosti“ dopĺňa písmenami Z až Zb, ktoré znejú:
„Z. LEKÁRSKA SLUŽBA PRVEJ POMOCI PRE DOSPELÝCH
1. Personálne zabezpečenie tvoria
a) všeobecný lekár alebo internista
1,
b) sestra alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v
odboroch vnútorného lekárstva alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore
ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie 1.
2. Materiálno - technické vybavenie tvoria
a) základné priestorové vybavenie lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých tvoria
1. ambulancia
s rozlohou najmenej
12 m2,
s rozlohou najmenej
6 m2 ,
2. čakáreň
3. toaleta pre pacientov,
4. toaleta pre personál,
5. miestnosť s výlevkou pre upratovačku,
6. miestnosť pre lekára
s rozlohou najmenej
4 m2 ,
7. miestnosť pre sestru
s rozlohou najmenej
4 m2 .
b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých
tvoria
1. vyšetrovacie ležadlo,
2. umývadlo,
3. drez,
4. počítač s príslušenstvom,
5. písací stôl so stoličkou,
6. skrinka na lieky a zdravotnícke pomôcky,
7. chladnička,
8. vešiak,
9. nástenný teplomer,
10. nádoba na odpad so šliapadlom,
11. nádoba na kontaminovaný odpad,
12. fonendoskop,
13. tlakomer,
14. teplomer,
15. glukomer,
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16. osobná váha a výškomer,
17. indikátorové papieriky na vyšetrenie moču,
18. sedimentačný stojan,
19. defibrilátor,
20. EKG prístroj,
21. Resuscitačný set, ktorý tvoria
a) T - tubus (ústny vzduchovod),
b) ambuvak (samorozpínací dýchací vak) s tvárovými polomaskami,
c) kyslíková fľaša malá (0,6 l) a redukčný ventil,
d) kyslíková maska,
e) odsávačka a odsávací katéter.
22. pôrodnícky balíček, ktorý tvoria
- sterilné rúšky,
- savá podložka pod rodičku,
- savá rúška pre novorodenca,
- termorúška na zabalenie novorodenca,
- utierka z textílie na chránenie hrádze a otretie novorodenca,
- tampóny z hydrofilového mulu,
- pupočníkové svorky/2,
- ochranné okuliare,
- nožnice rovné tupé na prestrihnutie pupočníka,
- nožnice zahnuté tupé na episiotómiu,
- peán na tampóny,
- peán na pupočník.
23. súprava na ošetrenie popálenín,
24. obväzový materiál (gáza, tampóny, leukoplast),
25. obvínadlo škrtiace gumové,
26. dezinfekčné roztoky,
27. telefón,
28. infúzny stojan,
29. emitná miska,
30. zdravotnícke pomôcky na podávanie liekov (injekčné striekačky a ihly, infúzne súpravy),
31. nožnice,
32. pinzeta,
33. rukavice gumové,
34. ORL lampa,
35. Kramerove dlahy rôznych veľkostí a dĺžok,
36. protišoková skrinka s minimálnym vybavením liekov a infúznych roztokov uvedených v prílohe
č. 1 v oddiele 1 „Ambulancia“ v bode 8,
37. germicídny žiarič,
38. nábytok na vybavenie čakárne - najmenej tri stoličky.
Za. LEKÁRSKA SLUŽBA PRVEJ POMOCI PRE DETI A DORAST
1. Personálne zabezpečenie tvoria
a) pediater
1,
b) sestra alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v
pediatrii
1.
2. Materiálno - technické vybavenie tvoria
a) základné priestorové vybavenie lekárskej služby prvej pomoci pre deti a dorast tvoria
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1. ambulancia
s rozlohou najmenej
2. čakáreň
s rozlohou najmenej
3. toaleta pre pacientov,
4. toaleta pre personál,
5. miestnosť s výlevkou pre upratovačku,
6. miestnosť pre lekára
s rozlohou najmenej
7. miestnosť pre sestru
s rozlohou najmenej

Strana 259

12 m2,
6 m2 ,

4 m2 ,
4 m2 .

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie lekárskej služby prvej pomoci pre deti a dorast
tvoria
1. vyšetrovacie ležadlo,
2. umývadlo,
3. drez,
4. počítač s príslušenstvom,
5. písací stôl so stoličkou,
6. skrinka na lieky a zdravotnícke pomôcky,
7. chladnička,
8. vešiak,
9. nástenný teplomer,
10. nádoba na odpad so šliapadlom,
11. nádoba na kontaminovaný odpad,
12. fonendoskop,
13. tlakomer s najmenej dvoma veľkosťami manžety,
14. teplomer,
15. osobná váha a výškomer,
16. indikátorové papieriky na vyšetrenie moču,
17. sedimentačný stojan,
18. defibrilátor,
19. germicídny žiarič,
20. Resuscitačný set, ktorý tvoria
a) T - tubus (ústny vzduchovod),
b) ambuvak (samorozpínací dýchací vak) s tvárovými polomaskami,
c) kyslíková fľaša malá (0,6 l) a redukčný ventil,
d) kyslíková maska,
e) odsávačka a odsávací katéter,
f) intraoseálna ihla.
21. súprava na ošetrenie popálenín,
22. obväzový materiál (gáza, tampóny, leukoplast),
23. obvínadlo škrtiace pryžové,
24. dezinfekčné roztoky,
25. telefón,
26. infúzny stojan,
27. emitná miska,
28. zdravotnícke pomôcky na podávanie liekov (injekčné striekačky a ihly, infúzne súpravy),
29. nožnice,
30. pinzeta,
31. rukavice gumové,
32. ORL lampa,
33. Kramerove dlahy rôznych veľkostí a dĺžok,
34. prebaľovací stôl,
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35. protišoková skrinka s minimálnym vybavením liekov a infúznych roztokov uvedených v
prílohe č. 1 v oddiele 1 „Ambulancia“ v bode 8 a G40% 200 ml,
36. nábytok na vybavenie čakárne - najmenej tri stoličky.

Zb. ZUBNOLEKÁRSKA SLUŽBA PRVEJ POMOCI
1. Personálne zabezpečenie tvoria
a) zubný lekár
b) sestra

1,
1.

2. Materiálno - technické vybavenie tvoria
a) základné priestorové vybavenie lekárskej služby prvej pomoci zubnolekárskej tvoria
1. ambulancia
s rozlohou najmenej 12 m2,
2. čakáreň
s rozlohou najmenej 6 m2,
3. toaleta pre pacientov,
4. toaleta pre personál,
5. miestnosť pre lekára
s rozlohou najmenej 4 m2,
6. miestnosť pre sestru
s rozlohou najmenej 4 m2.
b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie lekárskej služby prvej pomoci zubnolekárskej
tvoria
1. stomatologická súprava s príslušenstvom, kreslom, svietidlom, pľuvadlom, prívodom
stlačeného vzduchu a odsliňovačom,
2. stomatologická súprava nástrojov,
3. nástenné zrkadlo a ručné zrkadlo,
4. súbor základných chirurgických nástrojov (extrakčné kliešte, extrakčné páky, chirurgické
pinzety, ihelce vrátane materiálov na šitie a zastavenie krvácania),
5. súbor základných paradontologických nástrojov,
6. ochranné pomôcky pre lekára,
7. umývadlo na ruky,
8. drez,
9. písací stôl so stoličkou,
10. počítač s príslušenstvom,
11. vešiak,
12. uzamykateľná skriňa na lieky a zdravotnícke pomôcky,
13. kartotečná uzamykateľná skriňa,
14. chladnička,
15. skrinka na nástroje a pomôcky
16. sterilné štvorce a tampóny,
17. nádoba na odpad so šliapadlom,
18. poháriky na vodu na jednorazové použitie,
19. parný sterilizátor, ak pracovisko nemá zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom
oddelením centrálnej sterilizácie alebo materiál na jednorazové použitie,
20. dezinfekčné prostriedky a antiseptiká,
21. germicídny žiarič,
22. protišoková skrinka s minimálnym vybavením liekov a infúznych roztokov uvedených v
prílohe č. 1 v oddiele 1 „Ambulancia“ v bode 8 okrem krvných náhrad a perfúzných roztokov
a aktívneho uhlia.
23. Resuscitačný set, ktorý tvoria
a) T - tubus (ústny vzduchovod),
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b) ambuvak (samorozpínací dýchací vak) s tvárovými polomaskami,
c) kyslíková fľaša malá (0,6 l) a redukčný ventil,
d) tlakomer,
e) fonendoskop.
24. nábytok na vybavenie čakárne - najmenej tri stoličky.“.
11. V prílohe č. 1 oddiele 2 „Zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti“ bode
7 písm. l) sa vypúšťajú slová „alebo autokláv“.
12. V prílohe č. 1 oddiele 2 „Zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti“ bode
7 písmeno q) znie:
„q) flash sterilizátor s biologickým filtrom na núdzovú prípravu sterilnej pomôcky.“.
13. V prílohe č. 1 oddiele 3 „Stacionáre“ bode 3 sa vypúšťa písmeno d).
14. V prílohe č. 1 oddiele 3 „Stacionáre“ časti III „Stacionáre“ písm. B „Dermatovenerologický
stacionár“ bode 2 „Materiálno – technické vybavenie tvoria“ písm. b) bode 18 sa pred slovo
„sterilizátor“ vkladá slovo „parný“.
15. V prílohe č. 1 oddiele 3 „Stacionáre“ časti III „Stacionáre“ písm. C „Algeziologický
stacionár“ bode 2 „Materiálno – technické vybavenie tvoria“ písm. b) bode 17 sa pred slovo
„sterilizátor“ vkladá slovo „parný“.
16. V prílohe č. 1 oddiele 4 „Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky“ bode 5 sa vypúšťa písmeno
p).
17. V prílohe č. 1 oddiele 4 „Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky“ časti IV „Zariadenia
spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek“ písm. F „Klinická biochémia“ bode 2 „Materiálno technické vybavenie tvoria“ časti „v umyvárni skla“ písmeno b) znie:
„b) horúcovzduchový sterilizátor,“.
18. V prílohe č. 1 oddiele 4 „Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky“ časti IV „Zariadenia
spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek“ písm. G „Klinická mikrobiológa“ bode 2
„Materiálno - technické vybavenie tvoria“ časti „v prípravovni pôd a médií“ písmeno c) znie:
„c) parný sterilizátor, “.
19. V prílohe č. 1 oddiele 4 „Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky“ časti IV „Zariadenia
spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek“ písm. G „Klinická mikrobiológa“ bode 2
„Materiálno - technické vybavenie tvoria“ časti „v miestnosti na dekontamináciu infekčného
materiálu“ písmeno b) znie:
„b) parný sterilizátor, “.
20. V prílohe č. 1 oddiele 4 „Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky“ časti IV „Zariadenia
spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek“ písm. K „Transfúzna služba“ bode 2 „Materiálno technické vybavenie tvoria“ písm. b) bode 7 sa pred slovo „sterilizátor“ vkladá slovo „parný“.
21. V prílohe č. 1 oddiele 4 „Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky“ časti IV „Zariadenia
spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek“ písm. K „Transfúzna služba“ bode 2 „Materiálno technické vybavenie tvoria“ písm. c) časti „v umyvárni skla“ písmeno d) znie:
„d) horúcovzduchový sterilizátor,“.
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22. V prílohe č. 1 časti V „Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti“ bode 2 „Materiálno –
technické vybavenie tvoria“ sa písmeno b) dopĺňa bodom 21, ktorý znie:
„21. parný sterilizátor, ak pracovisko nemá zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom
oddelením centrálnej sterilizácie alebo materiál na jednorazové použitie.“.
23. V prílohe č. 1 časti VI „Mobilný hospic“ bode 2 „Materiálno – technické vybavenie tvoria“ sa
písmeno b) dopĺňa bodom 22, ktorý znie:
„22. parný sterilizátor, ak pracovisko nemá zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom
oddelením centrálnej sterilizácie alebo materiál na jednorazové použitie.“.
24. V prílohe č. 2 prvej časti „Vecné a prístrojové vybavenie ústavného zariadenia“ bode 3 písm. i)
sa pred slovo „sterilizátor“ vkladá slovo „parný“.
25. V prílohe č. 2 prvej časti „Vecné a prístrojové vybavenie ústavného zariadenia“ bode 3 písmeno
j) znie:
„j) flash sterilizátor s biologickým filtrom na núdzovú prípravu sterilnej pomôcky,“.
26. V prílohe č. 2 druhej časti „Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie ústavných
zariadení“ oddiele 1 „Lekári“ bode 5 sa na konci pripája táto veta: „V psychiatrickej liečebni a v
špecializovanej nemocnici na oddelení medicíny drogových závislostí poskytujúcom stredne
dlhodobú odvykaciu liečbu môže byť v nočnej zmene jeden lekár.“.
27. V prílohe č. 2 druhej časti „Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie ústavných
zariadení“ oddiele 1 „Lekári“ sa za tabuľku č. 1 vkladá tabuľka č. 1a, ktorá znie:
„Tabuľka č. 1a
Počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jedného lekára na oddelení medicíny drogových
závislostí poskytujúcom stredne dlhodobú odvykaciu liečbu v dennej zmene
č.
Oddelenie
Počet pacientov na jedného lekára
25
1. Medicína drogových závislostí – stredne
dlhodobá odvykacia liečba
28. V prílohe č. 2 druhej časti „Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie ústavných
zariadení“ oddiele 1 „Lekári“ tabuľke č. 2 sa vypúšťa bod 5 „Koronárna jednotka“.
29. V prílohe č. 2 druhej časti „Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie ústavných
zariadení“ oddiele 1 „Lekári“ tabuľke č. 3 bode 37 „Profesijný titul“ sa na konci pripájajú slová
„/geriater“.
30. V prílohe č. 2 druhej časti „Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie ústavných
zariadení“ oddiele 2 „Sestry, pôrodné asistentky a ďalší zdravotnícki pracovníci“ bode 9 sa
vypúšťajú slová „transplantačných centrách“ a na konci sa pripájajú tieto vety:
„Bez ohľadu na počet pacientov sú v každej zmene na jednotkách intenzívnej starostlivosti, v
transplantačných centrách a oddeleniach anestéziológie a intenzívnej medicíny najmenej dve sestry.
Do celkového počtu sestier sa nezapočítava sestra špecialistka v anestéziológii a intenzívnej
starostlivosti, ktorá vykonáva zdravotné výkony v súvislosti s podávaním anestézie na operačných
sálach.“.
31. V prílohe č. 2 druhej časti „Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie ústavných
zariadení“ oddiele 2 „Sestry, pôrodné asistentky a ďalší zdravotnícki pracovníci“ tabuľke č. 11 sa
v nadpise vypúšťajú slová „transplantačných oddeleniach“.
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32. V prílohe č. 2 druhej časti „Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie ústavných
zariadení“ oddiele 2 „Sestry, pôrodné asistentky a ďalší zdravotnícki pracovníci“ tabuľke č. 13 bode
36 stĺpci „Profesijný titul“ sa na konci pripájajú tieto slová: „sestra s certifikátom starostlivosť o
drogovo závislých“.
33. V prílohe č. 2 druhej časti „Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie ústavných
zariadení“ oddiele 2 „Sestry, pôrodné asistentky a ďalší zdravotnícki pracovníci“ tabuľke č. 18 „JIS
pre dospelých“ stĺpci „Profesijný titul“ sa na konci pripájajú tieto slová: „sestra špecialistka v
anestéziológii a intenzívnej starostlivosti “ .
34. V prílohe č. 2 druhej časti „Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie ústavných
zariadení“ oddiele 2 „Sestry, pôrodné asistentky a ďalší zdravotnícki pracovníci“ sa bod 14 dopĺňa
tabuľkami č. 20 a 21, ktoré znejú:
„Tabuľka č. 20
Počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jednu sestru a jedného zdravotníckeho
asistenta/sanitára na oddelení medicíny drogových závislostí poskytujúcom stredne dlhodobú
odvykaciu liečbu v dennej zmene a nočnej zmene
Oddelenie

Počet obsadených lôžok na jednu
sestru
Denná zmena

Nočná zmena

25

50

Medicína drogových
závislostí - stredne
dlhodobá odvykacia
liečba

Počet obsadených lôžok na
jedného zdravotníckeho
asistenta/sanitára
Denná zmena
Nočná zmena
30

-

Tabuľka č. 21
Počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jedného klinického psychológa na oddelení medicíny
drogových závislostí poskytujúcom stredne dlhodobú odvykaciu liečbu v dennej zmene
č.

Oddelenie

1.

Medicína drogových závislosti stredne dlhodobá odvykacia liečba

Počet obsadených lôžok
na jedného klinického
psychológa
25

35. V prílohe č. 2 tretej časti oddiele 1 „Nemocnice“ bode 4 „Minimálne materiálno – technické
vybavenie ústavných zariadení oddelenia gynekológie a pôrodníctva“ časti „na operačnej sále pre
cisárske rezy“ písmeno j) znie:
„j) parný sterilizátor, ak pracovisko nemá zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom
oddelením centrálnej sterilizácie,“.
36.

V prílohe č. 2 tretej časti oddiele 1 „Nemocnice“ bode 4 „Minimálne materiálno – technické
vybavenie ústavných zariadení oddelenia gynekológie a pôrodníctva“ sa časť „na operačnej sále
pre cisárske rezy“ dopĺňa písmenom r), ktoré znie:
„r) flash sterilizátor s biologickým filtrom na núdzovú prípravu sterilnej pomôcky.“.

37.

V prílohe č. 2 tretej časti oddiele 1 „Nemocnice“ bode 19 „Minimálne materiálno – technické
vybavenie ústavných zariadení oddelenia oftalmológie“ časti „na operačnej sále“ sa vypúšťa
písmeno g).
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38.

V prílohe č. 2 tretej časti oddiele 1 „Nemocnice“ bode 34 „Minimálne materiálno – technické
vybavenie ústavných zariadení oddelenia popálenín, chirurgických a urologických oddelení,
ktoré vykonávajú transplantácie a biobaniek“ časti „Centrum pre transplantáciu pečene“ časti „v
zákrokovej miestnosti pre endoskopické vyšetrenia a biopsie“ písm. h) sa pred slovo
„sterilizátor“ vkladá slovo „parný“.

39.

V prílohe č. 2 tretej časti oddiele 1 „Nemocnice“ bode 34 „Minimálne materiálno – technické
vybavenie ústavných zariadení oddelenia popálenín, chirurgických a urologických oddelení,
ktoré vykonávajú transplantácie a biobaniek“ časť „Tkanivové biobanky“ vrátane nadpisu znie:

„Tkanivové zariadenia
A. Banka kostných a spojivovových tkanív

Základné personálne zabezpečenie tvoria
a) ortopéd alebo traumatológ
1,
b) zdravotnícky laborant alebo sestra s certifikovanou pracovnou činnosťou pre organizáciu a
techniky v tkanivových bankách
1.
Základné priestorové vybavenie tvoria
a) administratívna miestnosť,
b) filter personálu (pred vstup do sterilnej časti),
c) šatňa so sprchou, toaletou a umývadlom,
d) miestnosť na prípravu kostných a spojivových tkanív,
e) miestnosť na nesterilné spracovanie tkanív,
f) laboratórium na sterilné spracovanie tkanív,
g) miestnosť na skladovanie tkanív,
h) denná miestnosť pre personál s plochou najmenej 6 m2,
i) miestnosť s výlevkou pre upratovačku.
Základné vecné a prístrojové vybavenie jednotlivých úsekov tvoria
Administratívna miestnosť
a) písací stôl,
b) stolička,
c) počítač s príslušenstvom,
d) telefón a fax,
e) skriňa na dokumentáciu,
f) nádoba na odpad so šliapadlom,
g) umývadlo.
Filter personálu (pred vstup do sterilnej časti)
a) vešiak na odloženie nesterilného šatstva a obuvi,
b) lavička predeľujúca hygienický filter,
c) skriňa na sterilné a jednorazové oblečenie,
d) stojan na obuv do čistého priestoru.
Miestnosť pre prípravu kostných a spojivových tkanív
a) uzamykateľná skriňa na uskladnenie nástrojov a pomôcok na odber,
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manipulačný stôl,
sterilný odberový set s nástrojmi (2 sety),
parný sterilizátor,
horúcovzduchový sterilizátor,
uzamykateľná skriňa na nesterilný materiál,
umývadlo,
zásobník na papierové utierky,
dávkovač dezinfekčného mydla,
dávkovač roztoku na dezinfekciu rúk,
nádoba na odpad so šliapadlom,
stolička,
chladnička s mrazničkou s kontinuálnym monitorovaním teploty,
germicídny žiarič.

Miestnosť na nesterilné spracovanie tkanív
a) filtrácia vzduchu a klimatizácia zabezpečujúca požadované parametre čistoty ovzdušia4) a
tepelno - vlhkostnej mikroklímy čistých priestorov,
b) pracovný stôl s odolným povrchom vhodným na agresívnu očistu a dezinfekciu
c) centrifúga,
d) oscilačná píla,
e) mlyn na kosti,
f) vaňa na oplach tkanív,
g) umývadlo,
h) zásobník na papierové utierky,
i) dávkovač dezinfekčného mydla,
j) dávkovač roztoku na dezinfekciu rúk,
k) nádoba na odpad so šliapadlom,
l) nádoba na biologický odpad,
m) germicídny žiarič.
Laboratórium na sterilné spracovanie tkanív
a) filtrácia vzduchu a klimatizácia zabezpečujúca požadované parametre čistoty ovzdušia4) a
tepelno - vlhkostnej mikroklímy čistých priestorov,
b) laminárny box typu Biohazard triedy A s germicídnym žiaričom,
c) lyofilizačné zariadenie (v prípade spracovania tkanív lyofilizáciou),
d) váha,
e) nádoba na odpad so šliapadlom,
f) skriňa uzamykateľná na sterilný materiál,
g) impulzná zváračka na obalový materiál (podľa typu obalov),
h) laboratórny stôl,
i) laboratórna stolička/2,
j) germicídny žiarič.
Miestnosť na skladovanie tkanív
a) hlboko mraziace zariadenie na -80°C karanténne so záložným chladivom a s kontinuálnym
monitorovaním teploty,
b) hlboko mraziace zariadenie na -80°C pre dlhodobé uskladnenie tkanív pred distribúciou so
záložným chladivom a s kontinuálnym monitorovaním teploty,
c) manipulačný stôl,
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d) filtrácia vzduchu a klimatizácia zabezpečujúca požadované parametre čistoty ovzdušia4) a
tepelno - vlhkostnej mikroklímy čistých priestorov.
B. Kožná banka
Základné personálne zabezpečenie tvoria
a) plastický chirurg alebo chirurg, alebo traumatológ
1,
b) zdravotnícky laborant alebo sestra s certifikovanou pracovnou činnosťou organizácia a
techniky v tkanivových bankách
2.
Základné priestorové vybavenie tvoria
a) miestnosť na odber kože,
b) administratívna miestnosť,
c) filter personálu (pred vstup do sterilnej časti),
d) šatňa so sprchou, toaletou a umývadlom,
e) miestnosť na prípravu kožných tkanív,
f) laboratórium na sterilné spracovanie tkanív,
g) miestnosť na skladovanie tkanív,
h) denná miestnosť pre personál s plochou najmenej 6 m2,
i) miestnosť s výlevkou pre upratovačku.
Základné vecné a prístrojové vybavenie jednotlivých úsekov tvoria
Miestnosť na odber kože
1.Odberová miestnosť – pitevňa - pracovisko Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
a) filtrácia vzduchu a klimatizácia zabezpečujúca požadované parametre čistoty ovzdušia4) a
tepelno - vlhkostnej mikroklímy čistých priestorov,
b) odberový stôl s dezinfikovateľným povrchom,
c) germicídny žiarič,
d) nádoba na biologický odpad,
e) umývadlo,
f) drez,
g) zásobník na papierové utierky,
h) dávkovač dezinfekčného mydla,
i) dávkovač roztoku na dezinfekciu rúk.
2. Odberová miestnosť – operačná sála pre odbery orgánov a tkanív
Pomôcky na odber kože, ktoré prinesie odberový tím tvoria
a) akumulátorový dermatóm na odber kože,
b) náhradná batéria k dermatómu,
c) filtrácia vzduchu a klimatizácia zabezpečujúca požadované parametre čistoty ovzdušia4) a
tepelno - vlhkostnej mikroklímy čistých priestorov,
d) sterilný odberový set z jednorazového materiálu,
e) sterilný obalový materiál na transport odobratého tkaniva,
f) inštrumentačný stolík/2.
g) vozík.
Administratívna miestnosť
a) písací stôl,
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stolička,
počítač s príslušenstvom,
telefón a fax,
skriňa na dokumentáciu,
nádoba na odpad so šliapadlom.
umývadlo.

Filter personálu (pred vstup do sterilnej časti)
a) vešiak na odloženie nesterilného šatstva a obuvi,
b) lavička predeľujúca hygienický filter,
c) skriňa na sterilné a jednorazové oblečenie,
d) stojan na obuv do čistých priestorov,
Miestnosť na prípravu kožných tkanív
a) filtrácia vzduchu a klimatizácia zabezpečujúca požadované parametre čistoty ovzdušia4)a
tepelno - vlhkostnej mikroklímy čistých priestorov,
b) umývadlo,
c) zásobník na papierové utierky,
d) dávkovač dezinfekčného mydla,
e) dávkovač roztoku na dezinfekciu rúk,
f) nádoba na odpad so šliapadlom,
g) nádoba na biologický odpad,
h) stôl s dezinfikovateľným povrchom,
i) stolička,
j) uzamykateľná skriňa na nesterilný materiál,
k) chladnička s mrazničkou s kontinuálnym monitorovaním teploty,
l) centrifúga,
m) nabíjačka na batérie do dermatómu,
n) horúcovzduchový sterilizátor,
o) parný sterilizátor,
p) germicídny žiarič.
Laboratórium na sterilné spracovanie tkanív
a) filtrácia vzduchu a klimatizácia zabezpečujúca požadované parametre čistoty ovzdušia4)a
tepelno - vlhkostnej mikroklímy čistých priestorov,
b) laminárny box typu Biohazard triedy A s germicídnym žiaričom,
c) nádoba na odpad so šliapadlom,
d) skriňa uzamykateľná na sterilný materiál,
e) impulzná zváračka na obalový materiál (podľa typu obalov),
f) laboratórny stôl,
g) laboratórna stolička/2,
h) germicídny žiarič.
Miestnosť na skladovanie tkanív
a) hlboko mraziace zariadenie na -80°C karanténne so záložným chladivom a s kontinuálnym
monitorovaním teploty,
b) hlboko mraziace zariadenie na -80°C distribučné so záložným chladivom a s kontinuálnym
monitorovaním teploty,
c) manipulačný stôl,
d) Dewarova nádoba na tekutý dusík (200-600 l) na dlhodobé uskladnenie tkanív pred distribúciou
s kontinuálnym monitorovaním teploty a hladiny tekutého dusíka,
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e) filtrácia vzduchu a klimatizácia zabezpečujúca požadované parametre čistoty ovzdušia4) a
tepelno - vlhkostnej mikroklímy čistých priestorov,
f) monitorovanie obsahu O2 v ovzduší miestnosti.
C. Banka kardiovaskulárnych tkanív
Základné personálne zabezpečenie tvoria
a) kardiochirurg alebo cievny chirurg
1,
b) zdravotnícky laborant alebo sestra s certifikovanou pracovnou činnosťou organizácia a
techniky v tkanivových bankách
2.
Základné priestorové vybavenie tvoria
a) miestnosť na odber srdca,
b) administratívna miestnosť,
c) filter personálu (pred vstup do sterilnej časti),
d) šatňa so sprchou, toaletou a umývadlom,
e) miestnosť na prípravu kardiovaskulárnych tkanív,
f) laboratórium na sterilné spracovanie tkanív,
g) miestnosť na skladovanie tkanív,
h) denná miestnosť pre personál s plochou najmenej 6 m2,
i) miestnosť s výlevkou pre upratovačku.
Základné vecné a prístrojové vybavenie jednotlivých úsekov tvoria
Miestnosť na odber srdca
1. Operačná sála pre odber orgánov
2. Odberová miestnosť – pitevňa - pracovisko Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Administratívna miestnosť
a) písací stôl,
b) stolička,
c) počítač s príslušenstvom,
d) telefón a fax,
e) skriňa na dokumentáciu,
f) nádoba na odpad so šliapadlom,
g) umývadlo.
Filter personálu (pred vstup do sterilnej časti)
a) vešiak na odloženie nesterilného šatstva a obuvi,
b) lavička predeľujúca hygienický filter,
c) skriňa na sterilné a jednorazové oblečenie,
d) stojan na obuv do čistých priestorov.
Miestnosť na prípravu kardiovaskulárnych tkanív
a)
filtrácia vzduchu a klimatizácia zabezpečujúca požadované parametre čistoty
ovzdušia4) a tepelno - vlhkostnej mikroklímy čistých priestorov,
b)
umývadlo,
c)
zásobník na papierové utierky,
d)
dávkovač dezinfekčného mydla,
e)
dávkovač roztoku na dezinfekciu rúk,
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nádoba na odpad so šliapadlom,
nádoba na biologický odpad,
stôl s dezinfikovateľným povrchom,
stolička,
uzamykateľná skriňa na nesterilný materiál,
chladnička s monitorovaním teploty,
centrifúga,
horúcovzduchový sterilizátor,
parný sterilizátor,
programovateľné, počítačom kontrolované zmrazovacie zariadenie so zapisovačom,
Dewarova nádoba na tekutý dusík k zmrazovaciemu zariadeniu,
germicídny žiarič.

Laboratórium na sterilné spracovanie tkanív
a) filtrácia vzduchu a klimatizácia zabezpečujúca požadované parametre čistoty ovzdušia4) a
tepelno - vlhkostnej mikroklímy čistých priestorov,
b) nádoba na odpad so šliapadlom,
c) laminárny box typu Biohazard typu A s germicídnym žiaričom,
d) skriňa uzamykateľná na sterilný materiál,
e) impulzná zváračka na obalový materiál (podľa typu obalov),
f) laboratórny stôl,
g) laboratórna stolička/2,
h) germicídny žiarič.
Miestnosť na skladovanie tkanív
a) hlboko mraziace zariadenie na -80°C karanténne so záložným chladivom a s kontinuálnym
monitorovaním teploty,
b) manipulačný stôl,
c) Dewarova nádoba na tekutý dusík (200-600 l) na dlhodobé uskladnenie tkanív pred distribúciou
s kontinuálnym monitorovaním teploty a hladiny tekutého dusíka,
d) klimatizácia,
e) monitorovanie obsahu O2 v ovzduší miestnosti.
D. Očná banka
Základné personálne zabezpečenie tvoria
a) oftalmológ
1,
b) zdravotnícky laborant alebo sestra s certifikovanou pracovnou činnosťou pre organizáciu a
techniky v tkanivových bankách
1.
Základné priestorové vybavenie tvoria
a) administratívna miestnosť,
b) filter personálu (pred vstup do sterilnej časti),
c) šatňa so sprchou, toaletou a umývadlom,
d) miestnosť pre prípravu očných tkanív,
e) laboratórium očnej biobanky,
f) denná miestnosť pre personál s plochou najmenej 6 m2,
g) miestnosť s výlevkou pre upratovačku.
Základné vecné a prístrojové vybavenie jednotlivých úsekov tvoria
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Administratívna miestnosť
a) písací stôl,
b) stolička,
c) počítač s príslušenstvom,
d) telefón a fax,
e) skriňa na dokumentáciu,
f) nádoba na odpad so šliapadlom,
g) umývadlo,
Filter personálu (pred vstup do sterilnej časti)
a) vešiak na odloženie nesterilného šatstva a obuvi,
b) lavička predeľujúca hygienický filter,
c) skriňa na sterilné a jednorazové oblečenie,
d) stojan na obuv.
Miestnosť pre prípravu očných tkanív
a) laboratórny stôl,
b) stolička,
c) chladnička s mrazničkou s kontinuálnym monitorovaním teploty,
d) parný sterilizátor,
e) horúcovzduchový sterilizátor,
f) uzamykateľná skriňa na nesterilný materiál,
g) umývadlo,
h) zásobník na papierové utierky,
i) dávkovač dezinfekčného mydla,
j) dávkovač roztoku na dezinfekciu rúk,
k) nádoba na odpad so šliapadlom,
l) centrifúga,
m) odberové sety s nástrojmi – najmenej 3 sety,
n) germicídny žiarič.
Laboratórium očnej biobanky
a) manipulačný stôl,
b) laboratórny stôl,
c) filtrácia vzduchu a klimatizácia zabezpečujúca požadované parametre čistoty ovzdušia4) a
tepelno - vlhkostnej mikroklímy čistých priestorov,
d) nádoba na odpad so šliapadlom,
e) laminárny box typu Biohazard triedy A s germicídnym žiaričom,
f) spekulárny mikroskop,
g) endotelový mikroskop,
h) štrbinová lampa,
i) uzamykateľná skriňa na materiál a pomôcky,
j) laboratórna stolička/2,
k) germicídny žiarič.
Miestnosť na skladovanie tkanív
a) chladiace zariadenie na + 4°C karanténne s kontinuálnym monitorovaním teploty a varovným
zariadením (alarm),
b) manipulačný stôl,
c) klimatizácia,
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d) chladiace zariadenie na + 4°C na prechodné uskladnenie tkanív pred distribúciou
s kontinuálnym monitorovaním teploty a varovným zariadením (alarm).
E. Banka a laboratórium bunkových implantátov
Základné personálne zabezpečenie tvoria
a) plastický chirurg, alebo chirurg, alebo traumatológ, alebo ortopéd podľa typu pripravovaných
buniek
1,
b) zdravotnícky laborant s certifikovanou pracovnou činnosťou organizácia a techniky
v tkaninových bankách alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórne a
diagnostické metódy v klinickej genetike
2.
Základné priestorové vybavenie tvoria
a) umyváreň laboratórneho skla a príprava materiálu,
b) filter personálu (pred vstup do sterilnej časti),
c) šatňa so sprchou, toaletou a umývadlom,
d) predbox laboratória,
e) laboratórium bunkových kultúr,
f) miestnosť na uskladnenie produktov,
g) denná miestnosť pre personál s plochou najmenej 6 m2,
h) administratívna miestnosť,
i) miestnosť s výlevkou pre upratovačku.
Základné vecné a prístrojové vybavenie jednotlivých úsekov tvoria
Umyváreň laboratórneho skla a príprava materiálu
a) filtrácia vzduchu a klimatizácia zabezpečujúca požadované parametre čistoty ovzdušia4) a
tepelno - vlhkostnej mikroklímy čistých priestorov,
b) manipulačný stôl,
c) stolička,
d) umývačka laboratórneho skla,
e) horúcovzduchový sterilizátor,
f) parný sterilizátor,
g) uzamykateľná skrinka,
h) umývadlo,
i) dávkovač dezinfekčného mydla,
j) dávkovač dezinfekčného prostriedku na ruky,
k) zásobník na papierové utierky,
l) nádoba na odpad podľa typov odpadu,
m) biologický termostat,
n) nádoba na odpad so šliapadlom,
o) nádoba na biologický odpad,
p) germicídny žiarič.
Filter personálu (pred vstup do sterilnej časti)
a) filtrácia vzduchu a klimatizácia zabezpečujúca požadované parametre čistoty ovzdušia4) a
tepelno - vlhkostnej mikroklímy čistých priestorov,
b) germicídny žiarič,
c) skrinka na čistý odev,
d) vešiaky na bežné oblečenie,
e) stojan na obuv.
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Predbox laboratória
a) filtrácia vzduchu a klimatizácia zabezpečujúca požadované parametre čistoty ovzdušia4) a
tepelno - vlhkostnej mikroklímy čistých priestorov,
b) laboratórny stôl,
c) analytické váhy,
d) centrifúga,
e) vodný kúpeľ s krytom,
f) chladnička s mrazničkou s kontinuálnym monitorovaním teploty,
g) uzamykateľné skrinky na sterilný aj nesterilný materiál,
h) germicídny žiarič.
Laboratórium bunkových kultúr
a) filtrácia vzduchu a klimatizácia zabezpečujúca požadované parametre čistoty ovzdušia4) a
tepelno - vlhkostnej mikroklímy čistých priestorov,
b) laboratórny stôl,
c) laboratórna stolička,
d) laminárny box typu Biohazard triedy A s germicídnym žiaričom,
e) termostat s regulovateľným obsahom CO2 s automatickým monitorovaním hladiny CO2,
f) invertný mikroskop s možnosťou pripojenia fotoaparátu a počítač,
g) počítačom riadené zmrazovacie zariadenie na tekutý dusík,
h) odsávačka,
i) automatický pipetor na pipety,
j) mikropipety,
k) Burkerova komôrka (alebo iný typ) na počítanie buniek,
l) Impulzná zváračka (podľa typu obalov),
m) nádoba na odpad so šliapadlom,
n) germicídny žiarič.
Miestnosť pre uskladnenie bunkových implantátov
a) hlboko mraziace zariadenie na -80°C karanténne so záložným chladivom a s kontinuálnym
monitorovaním teploty,
b) manipulačný stôl,
c) Dewarova nádoba na tekutý dusík (200-600 l) na dlhodobé uskladnenie tkanív pred distribúciou
s kontinuálnym monitorovaním teploty a hladiny tekutého dusíka,
d) klimatizácia,
e) monitorovanie obsahu O2 v ovzduší miestnosti.
Administratívna miestnosť
a) písací stôl,
b) stolička,
c) počítač s príslušenstvom,
d) telefón a fax,
e) skriňa na dokumentáciu,
f) nádoba na odpad so šliapadlom,
g) umývadlo.
F. Banka reprodukčných buniek a tkanív
Základné personálne zabezpečenie tvoria
a) gynekológ, alebo sexuológ, alebo andrológ alebo urológ

1,
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b) zdravotnícky laborant alebo sestra s certifikovanou pracovnou činnosťou pre organizáciu a
techniky v tkanivových bankách
1,
c) iný zdravotnícky pracovník s vysokoškolským vzdelaním s certifikovanou pracovnou
činnosťou pre organizáciu a techniky v tkanivových bankách
1.
Typy biobaniek reprodukčných buniek
1. Biobanka reprodukčných buniek - (Centrum asistovanej reprodukcie).
2. Spermiová biobanka - má rovnaké základné priestorové vybavenie ako biobanka reprodukčných
buniek okrem embryologického laboratória.
Základné priestorové vybavenie tvoria
a) čakáreň pre pacientov a darcov s plochou najmenej 8 m2,
b) toaleta pre darcov s umývadlom,
c) administratívna miestnosť,
d) odberová miestnosť,
e) filter personálu (pred vstup do sterilnej časti),
f) šatňa so sprchou, toaletou a umývadlom,
g) miestnosť na prípravu reprodukčných buniek a tkanív,
h) andrologické laboratórium,
i) embryologické laboratórium,
j) miestnosť na uskladnenie buniek,
k) denná miestnosť,
l) miestnosť s výlevkou pre upratovačku.
Základné vecné a prístrojové vybavenie jednotlivých úsekov tvoria
Čakáreň pre pacientov a darcov
a) vešiak na odev,
b) nábytok na vybavenie čakárne - najmenej tri stoličky.
Administratívna miestnosť
a) písací stôl,
b) stolička/2,
c) počítač s príslušenstvom,
d) telefón a fax,
e) skriňa na dokumentáciu,
f) nádoba na odpad so šliapadlom,
g) umývadlo.
Odberová miestnosť
a) umývadlo,
b) zásobník na papierové utierky,
c) toaleta,
d) polohovateľné dezinfikovateľné ležadlo/kreslo,
e) vešiak na odev,
f) germicídny žiarič.
Filter personálu (pred vstup do sterilnej časti)
a) vešiak na odloženie nesterilného šatstva a obuvi,
b) lavička predeľujúca hygienický filter,
c) skriňa na sterilné a jednorazové oblečenie,
d) stojan na obuv.
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Miestnosť pre prípravu reprodukčných buniek a tkanív
a) laboratórny stôl,
b) laboratórna stolička/2,
c) chladnička s mrazničkou s kontinuálnym monitorovaním teploty,
d) parný sterilizátor,
e) horúcovzduchový sterilizátor,
f) uzamykateľná skriňa na nesterilný materiál,
g) umývadlo,
h) zásobník na papierové utierky,
i) dávkovač dezinfekčného mydla,
j) dávkovač roztoku na dezinfekciu rúk,
k) nádoba na odpad so šliapadlom,
l) nádoba na biologický odpad,
m) manipulačný stôl,
n) centrifúga,
o) germicídny žiarič.
Andrologické laboratórium
a) filtrácia vzduchu a klimatizácia zabezpečujúca požadované parametre čistoty ovzdušia4)
a teplotno-vlhkostnej mikroklímy čistých priestorov,
b) laminárny box typu Biohazard triedy A s germicídnym žiaričom,
c) umývadlo,
d) laboratórny stôl,
e) laboratórna stolička/2,
f) nádoba na odpad so šliapadlom,
g) uzamykateľná skriňa na materiál,
h) laboratórna skriňa,
i) centrifúga,
j) svetelný mikroskop,
k) biologický termostat,
l) Maklerova alebo Thomova komôrka,
m) mikropipety,
n) Dewarova nádoba s tekutým dusíkom,
o) germicídny žiarič.
Embryologické laboratórium
a) filtrácia vzduchu a klimatizácia zabezpečujúca požadované parametre čistoty ovzdušia4)
a teplotno-vlhkostnej mikroklímy čistých priestorov,
b) laboratórny stôl,
c) laboratórna stolička,
d) nádoba na odpad so šliapadlom,
e) uzamykateľná skriňa na materiál,
f) laboratórna skriňa,
g) stereomikroskop,
h) invertný mikroskop s mikromanipulátorom,
i) svetelný mikroskop,
j) CO2 inkubátor,
k) automatické mikropipety,
l) laminárny box typu Biohazard s germicídnym žiaričom,
m) mikropipety,
n) germicídny žiarič,
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o) Dewarova nádoba s tekutým dusíkom.
Miestnosť na uskladnenie reprodukčných buniek a tkanív
a) manipulačný stôl,
b) Dewarova nádoba na tekutý dusík na dlhodobé uskladnenie tkanív s kontinuálnym
monitorovaním teploty a hladiny tekutého dusíka,
c) klimatizácia,
d) monitorovanie obsahu O2 v ovzduší miestnosti.
G. Banka kmeňových krvotvorných buniek
Základné personálne zabezpečenie tvoria
a) hematológ
1,
b) zdravotnícky laborant so špecializáciou v špecializačnom odbore špeciálne laboratórne
a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii
1,
c) iný zdravotnícky pracovník s vysokoškolským vzdelaním so špecializáciou v špecializačnom
odbore laboratórne diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii
1.
Základné priestorové vybavenie tvoria
a) administratívna miestnosť,
b) filter personálu (pred vstup do sterilnej časti),
c) šatňa so sprchou, toaletou a umývadlom,
d) miestnosť na prípravu krvotvorných buniek,
e) laboratórium pre spracovanie kmeňových krvotvorných buniek I.,
f) laboratórium pre spracovanie kmeňových krvotvorných buniek II.,
g) miestnosť pre zmrazovanie kmeňových krvotvorných buniek,
h) miestnosť na uskladnenie buniek,
i) denná miestnosť pre personál s plochou najmenej 6 m2,
j) miestnosť s výlevkou pre upratovačku.
Základné vecné a prístrojové vybavenie jednotlivých úsekov tvoria
Administratívna miestnosť
a) písací stôl,
b) stolička,
c) počítač s príslušenstvom,
d) telefón a fax,
e) skriňa na dokumentáciu,
f) nádoba na odpad so šliapadlom,
g) umývadlo.
Filter personálu (pred vstup do sterilnej časti)
a) vešiak na odloženie nesterilného šatstva a obuvi,
b) lavička predeľujúca hygienický filter,
c) skriňa na sterilné a jednorazové oblečenie,
d) stojan na obuv.
Miestnosť pre prípravu krvotvorných buniek
a) manipulačný stôl,
b) stolička,
c) parný sterilizátor,
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horúcovzduchový sterilizátor,
uzamykateľná skriňa na materiál,
chladnička s mrazničkou s kontinuálnym monitorovaním teploty,
umývadlo,
zásobník na papierové utierky,
dávkovač dezinfekčného mydla,
dávkovač roztoku na dezinfekciu rúk,
nádoba na odpad so šliapadlom,
germicídny žiarič.

Laboratórium pre spracovanie kmeňových krvotvorných buniek I.
a) filtrácia vzduchu a klimatizácia zabezpečujúca požadované parametre čistoty ovzdušia4) a
tepelno - vlhkostnej mikroklímy čistých priestorov,
b) laminárny box typu Biohazard triedy A s germicídnym žiaričom,
c) centrifúga na krvné vaky,
d) zatavovačka hadičiek,
e) plazmaextraktor,
f) váhy,
g) vytláčacie a plombovacie kliešte,
h) sada mikropipiet,
i) nádoba na odpad so šliapadlom,
j) manipulačný stôl,
k) laboratórny stôl,
l) stolička,
m) stopky,
n) kalkulačka,
o) germicídny žiarič.
Laboratórium pre spracovanie kmeňových krvotvorných buniek II.
a) biologický mikroskop alebo analyzátor,
b) vibračná miešačka na skúmavky,
c) chladnička s mrazničkou s kontinuálnym monitorovaním teploty,
d) chladnička na biologický odpad,
e) Bürkerova komôrka alebo iné zariadenie na počítanie buniek,
f) manipulačný stôl,
g) laboratórny stôl,
h) laboratórna stolička/2,
i) filtrácia vzduchu a klimatizácia zabezpečujúca požadované parametre čistoty ovzdušia4)
a teplotno-vlhkostnej mikroklímy čistých priestorov,
j) germicídny žiarič.
Miestnosť pre zmrazovanie kmeňových krvotvorných buniek
a) programovateľné, počítačom kontrolované zmrazovacie zariadenie so zapisovačom,
b) Dewarova nádoba na tekutý dusík k zmrazovaciemu zariadeniu,
c) nádoba na prepravu zmrazených produktov v kvapalnom dusíku k veľkokapacitnej nádobe na
uskladňovanie transplantátov kmeňových krvotvorných buniek,
d) manipulačný stôl,
e) stolička,
f) filtrácia vzduchu a klimatizácia zabezpečujúca požadované parametre čistoty ovzdušia4)
a teplotno-vlhkostnej mikroklímy čistých priestorov,
g) germicídny žiarič.
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Miestnosť na skladovanie krvotvorných buniek
a) manipulačný stôl,
b) Dewarova nádoba na tekutý dusík (200-600 l) na dlhodobé uskladnenie tkanív s kontinuálnym
monitorovaním teploty a hladiny tekutého dusíka/2,
c) klimatizácia,
d) monitorovanie obsahu O2 v ovzduší miestnosti.“.
40. V prílohe č. 2 tretej časti oddiele 1 „Nemocnice“ bode 38 „Minimálne materiálno – technické
vybavenie ústavných zariadení oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie“ časti
„Špecializovaná nemocnica“ časti „Liečebná telesná výchova“ časti „Masážna miestnosť“ sa vypúšťa
písmeno c).
41. V prílohe č. 2 oddiele 3 „Hospic“ sa časť „v lôžkovej časti“ dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m) parný sterilizátor, ak pracovisko nemá zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom
oddelením centrálnej sterilizácie alebo materiál na jednorazové použitie.“.
42. V prílohe č. 2 oddiele 4 „Dom ošetrovateľskej starostlivosti“ časti „Základné vecné vybavenie
a prístrojové vybavenie domu ošetrovateľskej starostlivosti tvoria“ písm. n) sa pred slovo
„sterilizátor“ vkladá slovo „parný“.
Čl. II
Tento výnos nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.

Richard Raši, v.r.
minister
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42.
Odborné usmernenie
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
o výkonoch jednodňovej zdravotnej starostlivosti
Bratislava: 18. 8. 2009
Číslo: 12225/2009-OZS
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 a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto odborné usmernenie:
Čl. I
Predmet odborného usmernenia
Toto odborné usmernenie určuje výkony jednodňovej zdravotnej starostlivosti a podmienky
ich poskytovania.
Čl. II
Výkony jednodňovej zdravotnej starostlivosti
(1) Výkony jednodňovej zdravotnej starostlivosti sú výkony zdravotnej starostlivosti v
medicínskych odboroch uvedených v prílohách tohto odborného usmernenia, ktoré je možné
vykonať bez následnej ústavnej zdravotnej starostlivosti:
a) v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti,
b) v zariadeniach na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti. 1) 6)
(2) Výkony jednodňovej zdravotnej starostlivosti v jednotlivých špecializačných odboroch pre
dospelý vek sú uvedené v prílohe č. 1 tohto odborného usmernenia.
(3) Výkony jednodňovej zdravotnej starostlivosti v jednotlivých špecializačných odboroch pre
detský vek sú uvedené v prílohe č. 2 tohto odborného usmernenia.
(4) Poskytovanie výkonov jednodňovej zdravotnej starostlivosti musí byť zdravotne indikované.
(5) Súčasťou výkonu jednodňovej zdravotnej starostlivosti je:
a) komplexné vyšetrenie pacienta lekárom, ktorý poskytne výkon jednodňovej
zdravotnej starostlivosti,
b) poskytnutie výkonu jednodňovej zdravotnej starostlivosti podľa zdravotnej indikácie,
c) poskytnutie anestézie počas výkonu jednodňovej zdravotnej starostlivosti a následné
zabezpečenie potrebnej zdravotnej starostlivosti anestéziológom po anestézii,
d) v indikovaných prípadoch odoslanie odobratého biologického materiálu na
histologické vyšetrenie, záznam o výsledku histologického vyšetrenia
v zdravotnej dokumentácii pacienta a manažment pacienta v prípade
onkologicky pozitívneho histologického vyšetrenia,
e) zdravotná starostlivosť súvisiaca s výkonom jednodňovej zdravotnej
starostlivosti v pooperačnom období vrátane rád a poučenia pacienta pred jeho
prepustením do domácej starostlivosti,
f) v prípade potreby aj telefonické poskytnutie rady pacientovi po jeho prepustení do
domácej starostlivosti.

1)

§ 3 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 770/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky
jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov.
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(6) Podmienkou výkonu jednodňovej zdravotnej starostlivosti je predoperačné interné vyšetrenie;
u detí predoperačné pediatrické vyšetrenie a anestéziologické vyšetrenie pacienta.
Čl. III
Osobitné podmienky poskytovania výkonov jednodňovej zdravotnej starostlivosti
(1) Výkony jednodňovej zdravotnej starostlivosti podľa čl. I sa stávajú výkonmi poskytovanými
v ústavnej zdravotnej starostlivosti v prípade, ak u pacienta boli zistené kontraindikácie na
poskytnutie výkonu jednodňovej starostlivosti uvedené v odseku 2.
(2) Kontraindikácie na poskytnutie výkonu jednodňovej zdravotnej starostlivosti sú:
a) akútne chirurgické ochorenia a úrazy,
b) trvanie nad 2 hodiny,
c) onkologické ochorenia,
d) výrazný imunodeficientný stav pacienta, ktorého následkom môže byť zlé hojenie rán
v pooperačnom období alebo pravdepodobnosť komplikovaného operačného priebehu,
e) poruchy zrážanlivosti krvi,
f) anestéziologický stav (ASA III – individuálne posúdenie poskytnutia výkonu
jednodňovej starostlivosti v zariadení jednodňovej zdravotnej starostlivosti, ASA IV –
poskytnutie výkonu jednodňovej zdravotnej starostlivosti v ústavnej zdravotnej
starostlivosti),
g) predpokladaná náročná pooperačná starostlivosť o pacienta,
h) zlé sociálne podmienky pacienta,
i) závažnejšia mentálna retardácia pacienta,
j) predpokladané rozsiahlejšie chirurgické výkony s možnými významnejšími krvnými
stratami,
k) závažné pozápalové komplikácie v anamnéze pacienta,
l) vekové obmedzenie – novorodenci a dojčatá.
(3) Výkony jednodňovej zdravotnej starostlivosti sú poskytované ako výkony ústavnej zdravotnej
starostlivosti v prípade, ak:
a) by po prepustení pacienta do domácej ošetrovateľskej starostlivosti nebolo možné
zabezpečiť indikovanú domácu ošetrovateľskú starostlivosť prostredníctvom
všeobecného lekára pacienta; o tejto skutočnosti sa vyžaduje záznam v zdravotnej
dokumentácii pacienta,
b) sa vyskytnú iné okolnosti, pre ktoré nie je možné poskytnúť výkon jednodňovej
zdravotnej starostlivosti; o tejto skutočnosti sa vyžaduje záznam v zdravotnej
dokumentácii pacienta.
Čl. IV
Osobitné podmienky poskytovania výkonov jednodňovej zdravotnej
starostlivosti u detí
(1) Podmienky poskytnutia výkonov jednodňovej zdravotnej starostlivosti sú:
a) minimálne narušenie fyziologických pochodov,
b) trvanie do 90 minút,
c) nevyžaduje sa veľká intervencia v oblasti brušnej alebo hrudnej dutiny,
d) nepredpokladá sa závažné krvácanie.
(2) Podmienky zaradenia pacienta na jednodňovú anestéziu sú:
a) dobrý zdravotný stav,
b) stabilizované systémové ochorenia.
(3) Kontraindikácie na poskytnutie výkonov jednodňovej zdravotnej starostlivosti sú:
a) akútne chirurgické ochorenia a úrazy,
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b) zvýšený sklon ku krvácaniu,
c) zlyhávajúce funkcie pečene,
d) novozistený šelest u detí najmä do jedného roka bez stanovenia diagnózy,
e) začínajúce srdcové zlyhávanie,
f) onkologické ochorenia,
g) nekontrolovaný diabetes mellitus,
h) infekčné ochorenie,
i) ťažká bronchiálna astma,
j) prematúrne dojčatá pre vysoké riziko pooperačnej apnoe,
k) závažné základné ochorenie dieťaťa,
l) zlé sociálne podmienky dieťaťa.
(4) Počas obdobia odoznievania účinkov celkovej anestézie u detí sa vyžaduje aj kontinuálne
sledovanie oxygenácie pulznou oxymetriou.
(5) Podmienky prepustenia pacienta po výkone jednodňovej zdravotnej starostlivosti do domáceho
ošetrenia po podaní celkovej anestézie (vyhodnocuje anestéziológ/detský anestéziológ na
základe klinického stavu, druhu výkonu jednodňovej starostlivosti, priebehu anestézie
a ďalších skutočností) sú:
a) stabilizované vitálne funkcie (počas jednej hodiny po preložení do prebúdzacej
miestnosti veku primerané a zhodné s hodnotami pred anestéziou),
b) pacient musí byť orientovaný osobou, miestom a časom primerane k veku, v prípade
potreby konfrontovaný so sprievodcom,
c) schopnosť pohybu (pacient musí demonštrovať pohybovú aktivitu primeranú veku),
d) schopnosť prehĺtať tekutiny,
e) neprítomnosť nauzei a zvracania,
f) neprítomnosť respiračnej tiesne, dyspnoe, cyanózy a laryngeálneho kašľa,
g) neprítomnosť anestéziologických komplikácií a komplikácií v súvislosti s poskytnutým
výkonom jednodňovej zdravotnej starostlivosti.
Čl. V
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 06937/2006
o výkonoch jednodňovej zdravotnej starostlivosti.
Čl. VI
Účinnosť
Toto odborné usmernenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.

Richard Raši, v.r.
minister
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Príloha č. 1
k odbornému usmerneniu č. 12225/2009 - OZS
Výkony jednodňovej zdravotnej starostlivosti u dospelých
Výkony jednodňovej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore
chirurgia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

diagnostické biopsie kože, podkožia a svalov
exstirpácia benígnych a malígnych nádorov kože, podkožia a svalov
exstirpácia lymfatických uzlín
exstirpácia benígneho nádoru prsnej žľazy
exstirpácia sakrálneho dermoidu
exstirpácia gangliómu
nekrektómie
endoskopické vyšetrenie v celkovej anestézii
papilosfinkterotómia a odstránenie konkrementov zo žlčových ciest (endoskopická
retrográdna cholangiografia)
10. operácia jednoduchých prietrží
11. operácie jednoduchých prietrží s použitím sieťky
12. operácia varixov dolných končatín
13. operácia hemoroidov
14. odstránenie hemoroidov elastickou ligatúrou
15. vytvorenie alebo rekonštrukcia arteriovenóznej fistuly pri chronickej liečbe hemodialýzou
16. zrušenie arteriovenóznej fistuly
17. operácia análnych fistúl a fisúr
18. transrektálna polypektómia
19. operačná extrakcia malého osteosyntetického materiálu a vonkajších fixátorov
20. amputácia prsta pre gangrénu
21. laparoskopické výkony diagnostické
22. laparoskopická cholecystektómia
23. laparoskopická apendektómia (pre chronické ochorenie apendixu)
Výkony jednodňovej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore
ortopédia a traumatológia
1. artroskopické výkony v ramennom zhybe
2. artroskopické výkony v lakťovom zhybe
3. artroskopické výkony v zápästí
4. artroskopické výkony v kolennom zhybe
5. artroskopické výkony v členkovom zhybe
6. operácia ruptúry Achilovej šľachy
7. operácia poúrazovej paraartikulárnej burzitídy vo všetkých lokalizáciách
8. operačná mobilizácia kontraktúry stuhnutého kĺbu
9. operačná dynamizácia vnútrodreňových klincov
10. operačná extrakcia malého osteosyntetického materiálu a vonkajších fixátorov
11. operačná repozícia jednoduchých zlomenín v celkovej anestézii
12. operácia syndrómu karpálneho tunela
13. operačné zákroky na ruke
13a. operačné riešenie pollex saltans
13b. operačné riešenie fractura metacarpi
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13c. excízia a exstirpácia novotvarov kože a mäkkých štruktúr ruky
14. operačné zákroky na lakti
14a. operačné riešenie epicondylitis radialis
14b. operačné riešenie epicondylitis ulnaris
14c. operačné riešenie fractura capitis radii
14d. operačné riešenie mus articulare
14e. operačné riešenie synovitis cubiti
15. operačné zákroky na ramene a ramennom zhybe
15a. operačné riešenie luxatio acromioclavicularis
15b. operačné riešenie fractura claviculae
15c. operačné riešenie abruptio tuberculi majoris et minoris humeri
15d. operačné riešenie decompresio subacromialis
15e. operačné riešenie instabilitas glanohumeralis
15f. operačné riešenie ruptúry rotátorovej manžety
15g. operačné riešenie SLAP – lézia (poškodenie labrum glenoidale)
16. operačné zákroky na nohe
16a. operačné riešenie hallux valgus
16b. operačné riešenie pes transversoplanus
16c. operačné riešenie digitus hammatus
16d. operačné riešenie digitus malleus
16e. operačné riešenie digitus supraductus
16f. operačné riešenie metatarsus I. varus
16g. operačné riešenie morbus Laderhose
16h. operačné riešenie neuralgie Mortoni
16i. excízia a exstirpácia novotvarov kože a mäkkých štruktúr nohy
17. artroskopická operácia subakromiálneho impingement syndrómu (len artroskopicky)
18. operácia Dupuytrenovej kontraktúry
18a. punkčná fasciektómia
18b. parciálna fasciektómia
18c. totálna fasciektómia
19. operačné výkony pre útlakové syndrómy
19a. discízia ligamentum carpi transversum bez epineurolýzy nervus medianus
19b. discízia ligamentum carpi transversum s epineurolýzou nervus medianus
19c. transpozícia nervus ulnaris
20. operácie šliach na ruke
20a. tenolýza
20b. transpozícia šľachy
20c. sekundárna sutúra šľachy
20d. voľný šľachový transplantát
21. operácie malých kĺbov ruky
21a. artrolýza
21b. artrodéza
Výkony jednodňovej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore
plastická chirurgia
1. korekčná operácia ušníc1)7)
2. operácia nosovej priehradky
3. funkčná septorinoplastika
1)

Podmienkou úhrady výkonu jednodňovej zdravotnej starostlivosti z verejného zdravotného poistenia je zdravotná
indikácia výkonu.
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resekcia alebo iná operácia dolnej nosovej mušle
uzáver perforácie nosového septa
uzáver vestibulonazálnej alebo oronazálnej komunikácie
korekcia nosa a nosového septa pri rozštepe podnebia
korekcia nosných dierok
korekcia nosového krídla vložením chrupkového transplantátu, auto- alebo
alotransplantátu
10. predĺženie columnelly
11. korekcia červene pery
12. korekcia jazvy pery Z-plastikou alebo dermabráziou
13. blefaroplastika pre blefarochaláziu zo zdravotných dôvodov
14. chirurgická korekcia ptózy hornej mihalnice (vrodenej,senilnej) zo zdravotných
dôvodov
15. operácie viečok (ektropium, entropium)
16. rekonštrukcie viečok po resekcii tumoru alebo traumatickej strate lalokovou plastikou
17. operácia lagoftalmu
18. odstránenie benígneho alebo malígneho tumoru kože a podkožia v ktorejkoľvek
lokalizácii s krytím defektu lalokovou plastikou alebo voľným kožným transplantátom
19. odstránenie benígneho alebo malígneho tumoru kože a podkožia v ktorejkoľvek
lokalizácii s uzavretím defektu priamou sutúrou
20. korekcia kontrahujúcej jazvy Z-plastikou alebo voľným kožným transplantátom
21. korekcia hypertrofickej alebo keloidnej jazvy dermabráziou, excíziou alebo iným
spôsobom
22. dermabrázia kože v ktorejkoľvek lokalizácii z inej príčiny ako jazva
23. punkčná fasciotómia
24. parciálna alebo totálna fasciektómia
25. dermofasciektómia s krytím voľným kožným transplantátom
26. amputácia prsta alebo časti končatiny pre gangrénu po revaskularizácii a replantácii
27. lúčovitá amputácia prsta pre recidivujúcu formu Dupuytrenovej kontraktúry s ťažkou
deformitou
28. discízia ligamentum carpi volare s deliberáciou nervus medianus
29. discízia ligamentum carpi volare s deliberáciou a epineurolýzou nervus medianus
30. discízia retinaculum flexorum pri syndróme Guynovho kanála
31. deliberácia a transpozícia nervus ulnaris
32. discízia retinaculum flexorum
33. operačný výkon pre pronátorový syndróm
34. operačný výkon pre útlakové syndrómy v iných lokalitách
35. primárna alebo sekundárna mikrosutúra periférneho nervu
36. extraneurálna mikroneurolýza
37. intraneurálna mikroneurolýza bez náhrady alebo s náhradou časti fascikulov štepom
38. rekonštrukcia periférneho nervu nervovým štepom bez použitia alebo s použitím
tkanivového lepidla
39. mikrosutúra nervu end to side
40. operácie šliach
40a. primárna alebo sekundárna sutúra šľachy
40b. tenolýza šľachy
40c. transpozícia šľachy
40d. rekonštrukcia šľachy vložením spacera alebo voľného šľachového
transplantátu
40e. rekonštrukcia šľachy dvojdobá (Paneva-Holevich)
41. operácia deformity labutej šije
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42. rozpojenie mäkkej syndaktýlie
43. separácia jedného medziprstia po popálení
44. vloženie umelého kĺbu (ruka a predlaktie)
45. korekčná osteotómia a osteosyntéza
46. operácie na reumatickej ruke
47. denervácia zápästia
48. operácie degeneratívnych zmien na prstoch ruky a nohy
49. operačné zákroky na prsníkoch
49a. korekcia asymetrie prsníkov vložením implantátu zo zdravotných dôvodov
49b. redukčná mamoplastika zo zdravotných dôvodov
49c. vloženie implantátu alebo implantát- expanderu po ablácii prsníka
49d. operácia gynekomastie bez liposukcie alebo s liposukciou zo zdravotných
dôvodov
50. nekrektómia do 5 % povrchu tela (tangenciálna alebo fasciálna)
51. ošetrenie a preväz popáleniny 10 – 15 % povrchu tela
52. štep po popálení a pri ostatných kožných stratách do 5 % povrchu tela
53. záves pomocou šicieho materiálu pri poškodeniach nervus facialis
54. záves fascia lata pri poškodeniach nervus facialis
55. chirurgická korekcia fimózy a parafimózy
56. operácia venter pendulum zo zdravotných dôvodov
57. operácia diastázy priamych brušných svalov
58. operácia hernie prednej brušnej steny
59. operácia mediálnej brušnej hernie
Výkony jednodňovej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom
odbore gynekológia a pôrodníctvo
1.
2.
3.
4.
5.
6.

gynekologické vyšetrenie v celkovej anestézii
dilatácia a kyretáž
konizácia cervixu
excízia vulvy
operácia cýst glandulae vestibularis- Bartolinskej žľazy
invazívna sonografia
6a.
amniocentéza
6b.
kordocentéza
6c.
amnioinfúzia
6d.
punkcia hydronefrózy
6e.
punkcia ovariálnych cýst
7. hysterosonosalpingografia
8. punkcia ovária
9. punkcia ovariálneho folikulu za účelom získania oocytu
10. biopsia prsníka
11. punkcia prsníka
12. excízia zo steny pošvy na histológiu
13. resekcia vaginálneho septa
14. kolpoperineoplastika
15. ablácia cervikálneho polypu
16. hysteroskopia diagnostická a operačná
17. diagnostická laparoskopia
18. laparoskopické výkony
18a. sterilizácia
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18b. rozrušenie zrastov
18c. salpingostómia
18d. salpingektómia
18e. ovariálna cystektómia
18f. ooforektómia
18g. ablácia endometriotických ložísk
18h. adnexektómia
18i. myomektómia
19. uretrálna suspenzia (s použitím suburetrálnej pásky na liečbu stresovej inkontinencie)
20. predná pošvová plastika bez použitia alebo s použitím pošvovej sieťky
21. rekonštrukčná operácia defektu panvového dna (predný alebo stredný oddiel a zadný oddiel, s
použitím setu)
22. exstirpácia benígneho nádoru prsnej žľazy
23. exstirpácia lymfatických uzlín
24. prerušenie tehotenstva 1)
Výkony jednodňovej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore oftalmológia
1. operácia strabizmu (jeden sval)
2. operácia nystagmu
3. operácia pterýgia (ablácia a plastika)
4. operácia nádorov spojovky
5. operácia nádorov mihalníc
6. elektroepilácia
7. plastické operácie na mihalniciach (ektropium, entropium, blefarochalázia)
8. operácie slzných bodov
9. operácie slzného vaku
10. zavedenie trvalej alebo dočasnej sondy do slzných ciest
11. tarzorafia
12. operácia lagoftalmu s implantáciou závažia hornej mihalnice
13. operácia zrastov spojovky
14. krytie rohovky amniovou membránou
15. operácie glaukómov
16. excimer - laserové operácie rohovky 1)
17. CXL - corneal cross linking
18. IAK - incízna astigmatická keratotómia
19. keratoplastika
20. intrastromálna implantácia distančných prstencov
21. transpupilárna termoterapia nádorov sietnice a cievovky
22. fotodynamická terapia sietnice
23. operácia sivého zákalu s implantáciou umelej vnútroočnej šošovky
24. primárna implantácia umelej vnútroočnej šošovky zo zdravotných dôvodov
25. sekundárna implantácia intraokulárnej šošovky do prednej očnej komory alebo do sulcus ciliare
26. sekundárna implantácia intraokulárnej šošovky transsklerálnou fixáciou
27. operácia sekundárnej katarakty
28. repozícia implantovanej umelej vnútroočnej šošovky
29. explantácia a reimplantácia umelej vnútroočnej šošovky
30. skleroplastika
31. intravitreálna aplikácia liekov
32. operácia odlúpenia sietnice episklerálne
33. pneumoretinopexia
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34. kombinovaná operácia odlúpenia sietnice
35. pars plana vitrektómia
36. pars plana vitrektómia a lensektómia s implantáciou umelej vnútroočnej šošovky
37. laserová koagulácia sietnice
Výkony jednodňovej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore otorinolaryngológia
1. adenotómia
2. endoskopická adenotómia
3. tonzilektómia
4. tonzilotómia
5. uvulopalatoplastika
6. plastika oroantrálnej komunikácie
7. frenulotómia
8. extrakcia kameňa submandibulárnej žľazy
9. exstirpácia sublinguálnej slinnej žľazy
10. exstirpácia submandibulárnej slinnej žľazy
11. transpozícia vývodu submandibulárnej slinnej žľazy pri sialolitiáze a stenóze vývodu
12. exstirpácia príušnej žľazy
13. mikrochirurgické výkony na hrtane
14. diagnostická mikroendoskopia hrtana
15. endoskopická chordektómia
16. endoskopická laterofixácia
17. arytenoidektómia
18. mediopozícia hlasivky vonkajším prístupom
19. exstirpácia ohraničeného tumoru alebo lymfatickej uzliny na krku
20. tyroidektómia štítnej žľazy limitovanej veľkosti do 30 ml objemu tkaniva
21. diagnostická excízia z tumoru nosohltana
22. septoplastika
23. funkčná septorinoplastika
24. plastika nosovej chlopne
25. rekonštrukcia nosového krídla
26. rekonštrukcia perforácie septa nasi
27. turbinoplastika
28. endoskopická operácia prínosových dutín
29. operácia prínosovej dutiny vonkajším prístupom
30. dakryocystorinoskopia
31. dakryocystorinostómia
32. dekompresia orbity
33. rekonštrukcia dna orbity pri blow-out fraktúre
34. blefaroplastika zo zdravotných dôvodov
35. operácia malého tumoru na tvári a krku
36. aurikuloplastika zo zdravotných dôvodov
37. operácia stenózy zvukovodu
38. transmyringická drenáž so zavedením ventilačnej trubičky
39. myringoplastika
40. tympanoplastika bez protézy alebo s protézou
41. stapedoplastika
42. sanačná operácia stredného ucha
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Výkony jednodňovej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore
urológia
1. operácia fimózy - cirkumcízia 1)
2. operačná repozícia parafimózy
3. frenuloplastika pre frenulum breve
4. plastika varikokély
5. orchiektómia pri atrofickom semenníku alebo pre karcinóm prostaty
6. orchiektómia pre karcinóm prostaty
7. divulzia uretry pri stenóze ženskej uretry
8. resekcia karunkuly uretry
9. sterilizácia muža
10. resekcia spermatokély alebo cysty nadsemenníka
11. operácia jednoduchej hydrokély mužov
12. exstirpácia kožných nádorov na vonkajších genitáliách
13. resekcia kondylomát na penise
14. sutúra kožnej rany v oblasti vonkajších genitálií
15. orchiopexia retinovaného hmatného semenníka (nie pri kryptorchizme)
16. optická uretrotómia krátkej striktúry
17. biopsia steny močového mechúra
18. biopsia prostaty
19. biopsia glans penis
20. laserová ablácia prostaty
21. diagnostická cystoskopia
22. zavedenie a odstránenie ureterálnej endoprotézy
23. perkutánna nefrostómia
24. extrakorporálna litotripsia
25. ureteroskopia
26. ureteroskopická litotripsia a extrakcia konkrementu pri jednoduchej ureterolitiáze
27. dilatácia striktúry uretry
28. suburetrálna aplikácia implantátov pri stresovej inkontinencii alebo pri vezikorenálnom refluxe
Výkony jednodňovej zdravotnej starostlivosti v špecializačných odboroch
a certifikovaných pracovných činnostiach zubného lekárstva
1. artroskopická operácia temporomandibulárneho kĺbu
2. laváž temporomandibulárneho kĺbu a manuálna manipulácia pri dislokácii disku
3. probatórne excízie na histologické vyšetrenie v celkovej anestézii
4. exstirpácia ohraničených tumorov na tvári a v ústach
5. exstirpácia a biopsia lymfatických uzlín
6. plastiky oroantrálnych komunikácií
7. frenulektómia frenulum labii, frenulum accessorii a frenulum linguae
8. exstirpácia kameňov zo slinovodov
9. exstirpácia sublinguálnej slinnej žľazy
10. exstirpácia submandibulárnej slinnej žľazy
11. transpozícia vývodu submandibulárnej žľazy pri sialolitiáze a stenóze vývodu
12. exstirpácia príušnej žľazy
13. krytie defektov na tvári a krku lalokovou plastikou
14. operačná extrakcia retinovaných alebo semiretinovaných zubov
15. extrakcie viacerých zubov v celkovej anestézii
16. operačná fixácia luxovaných a subluxovaných zubov
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17. operačná replantácia zubov
18. exstirpácia dentálnych cýst
19. operačná predprotetická úprava čeľusti
20. operačné ošetrenie nepravých nádorov – epulis
21. operačná egalizácia ďasnových výbežkov
22. subperiostálne implantácie
23. resekcia koreňového hrotu troch alebo viacerých zubov
24. operačné prehĺbenie vestibula v oblasti maxily a frontálneho úseku mandibuly
25. dentoalveolárne chirurgické výkony v celkovej anestézii pre polyvalentnú alergiu
26. dentoalveolárne chirurgické výkony v lokálnej anestézii u geriatrických pacientov a u
rizikových pacientov vzhľadom na interné ochorenie
27. operačné odstránenie osteosyntézového materiálu
28. operačná elevácia zygomatikomaxilárneho komplexu v celkovej anestézii
29. operácia exostózy, torus palatinus, torus mandibularis
30. extraorálna incízia abscesov
Výkony jednodňovej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore
gastroenterologická chirurgia a gastroenterológia
1. endoskopické vyšetrenie v celkovej anestézii
2. papilosfinkterotómia a odstránenie konkrementov zo žlčových ciest (endoskopická
retrográdna cholangiografia)
3. endoskopické zavedenie drenáže žlčových ciest alebo pankreasu
4. aplikácia stentov v tráviacom trakte pod endoskopickou alebo rtg kontrolou
5. endoskopická polypektómia a endoskopická mukózna resekcia v tráviacom trakte
6. endoskopická injekčná sklerotizácia pažerákových varixov
7. endoskopická laserová a argón plazma koagulačná ablácia v tráviacom trakte
8. fotodynamická ablatívna terapia v tráviacom trakte
9. tenkoihlová biopsia pod endoskopickou ultrasonografickou kontrolou v tráviacom trakte
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príloha č. 2
k odbornému usmerneniu č. č. 12225/2009 - OZS
Výkony jednodňovej zdravotnej starostlivosti u detí
Výkony jednodňovej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore
detská chirurgia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

diagnostické biopsie kože, podkožia a svalov
excízie
nekrektómie
drenáž povrchového abscesu
operačné odstránenie benígnych alebo malígnych útvarov kože a podkožia (preaurikulárne
výbežky, pigmentové névy, ateróm, lipóm, fibróm, dermoidná cysta)
operačné odstránenie zarastajúcich nechtov (resekcia a plastika nechtového lôžka)
operačná extrakcia malého osteosyntetického materiálu a vonkajších fixátorov
excízia a exstirpácia hemangiómu
excízia a exstirpácia lymfangiómu
exstirpácia a biopsia lymfatickej uzliny
operácia jednoduchej slabinovej prietrže
operácia jednoduchej pupočníkovej prietrže
operácia fimózy – cirkumcízia
operačná repozícia parafimózy
operácia jednoduchej hydrokély u chlapcov
frenuloplastika pre frenulum breve
orchiopexia retinovaného hmatného semenníka (nie pri kryptorchizme)
plastické operácie1)
incízia perianálneho abscesu
Výkony jednodňovej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore
pediatrická ortopédia

1.
2.
3.

4.

presádrovanie v anestézii
operačná extrakcia malého osteosyntetického materiálu a vonkajších fixátorov
operácie šliach
3a.
sekundárna sutúra šľachy
3b.
tenolýza
3c.
transpozícia šľachy
3d.
voľný šľachový transplantát
operácie malých kĺbov
4a.
artrolýza
4b.
artrodéza
Výkony jednodňovej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore
plastická chirurgia

1.
2.
3.
4.
5.

korekčná operácia ušníc
funkčná septorinoplastika
uzáver perforácie nosového septa
uzáver vestibuloorálnej alebo oronazálnej komunikácie
korekcia nosa a nosového septa pri rozštepe podnebia
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18.
19.
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korekcia nosných dierok
korekcia nosového krídla vložením chrupkového transplantátu, auto- alebo alotransplantátu
korekcia červene pery
chirurgická korekcia ptózy hornej mihalnice
odstránenie benígneho alebo malígneho tumoru kože a podkožia s krytím defektu lalokovou
plastikou alebo voľným kožným transplantátom
korekcia hypertrofickej alebo keloidnej jazvy dermabráziou, excíziou alebo iným spôsobom
primárna alebo sekundárna mikrosutúra periférneho nervu
extraneurálna mikroneurolýza
intraneurálna mikroneurolýza bez náhrady alebo s náhradou časti fascikulov štepom
rekonštrukcia periférneho nervu nervovým štepom
mikrosutúra nervu end to side
operácie šliach
17a. sekundárna sutúra šľachy
17b. tenolýza
17c. transpozícia šľachy
17d. voľný šľachový transplantát
korekčná osteotómia a osteosyntéza
operácie degeneratívnych zmien na prstoch ruky a nohy

Výkony jednodňovej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore pediatrická oftalmológia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

operácia strabizmu (jeden sval)
operácia nystagmu
skleroplastika
exstirpácia chalaseon
plastické operácie na mihalniciach1) 8)
korekcia ptózy horných mihalníc
sondáž slzných ciest
injekčná aplikácia kortikoidu do periokulárneho hemangiómu
extrakcia stehov z rohovky
diódová laserová koagulácia sietnice
NdYAG Laser
operácia lagoftalmu
operácie glaukómov
aplikácia botoxu pri strabizme
operácia kongenitálnej katarakty s implantáciou umelej vnútroočnej šošovky
excimer-laserové operácie rohovky 1)
mikrochirurgické výkony na okolí oka 1)
Výkony jednodňovej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore pediatrická
otorinolaryngológia

1.
2.
3.
4.
5.
6.

adenotómia
endoskopická adenoidektómia
tonzilektómia
tonzilotómia
frenulotómia
mikrochirurgické výkony na hrtane

1) Podmienkou úhrady výkonu jednodňovej zdravotnej starostlivosti z verejného zdravotného poistenia je zdravotná
indikácia výkonu.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
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diagnostická mikroendoskopia hrtana
diagnostická excízia z tumoru nosohltana
exstirpácia ohraničeného tumoru alebo lymfatickej uzliny na krku
septoplastika
funkčná septorinoplastika
rekonštrukcia nosového krídla
rekonštrukcia perforácie septa nasi
turbinoplastika
endoskopická operácia prínosových dutín
operácia prínosovej dutiny vonkajším prístupom
dakryocystorinoskopia
dakryocystorinostómia
rekonštrukcia dna orbity pri blow out fraktúre
operácia malého tumoru na tvári a krku
krytie defektov lalokovou plastikou na tvári a krku
paracentéza
aurikuloplastika
operácia stenózy zvukovodu
transmyringická drenáž so zavedením ventilačnej trubičky
myringoplastika
tympanoplastika bez protézy alebo s protézou
sanačná operácia stredného ucha
Výkony jednodňovej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore
pediatrická urológia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

operácia fimózy - cirkumcízia
operačná repozícia parafimózy
operácia jednoduchej hydrokély u chlapcov
plastika varikokély
korekcia hypospádie
frenuloplastika pre frenulum breve
orchiopexia retinovaného hmatného semenníka (nie pri kryptorchizme)
divulzia uretry pri stenóze ženskej uretry
dilatácia striktúry uretry
diagnostická cystoskopia
ureteroskopia
Výkony jednodňovej zdravotnej starostlivosti v špecializačných odboroch
a certifikovaných pracovných činnostiach zubného lekárstva

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

artroskopická operácia temporomandibulárneho kĺbu
laváž temporomandibulárneho kĺbu a manuálna manipulácia pri dislokácii disku
probatórne excízie na histologické vyšetrenie v celkovej anestézii
exstirpácie ohraničených tumorov na tvári a v ústach
exstirpácia a biopsia lymfatických uzlín
plastiky oroantrálnych komunikácií
frenulektómia frenulum labii, frenulum accessorii, frenulum linguae
exstirpácia kameňov zo slinovodov
exstirpácia sublinguálnej slinnej žľazy
exstirpácia submandibulárnej slinnej žľazy
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
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transpozícia vývodu submandibulárnej slinnej žľazy pri sialolitiáze a pri stenóze vývodu
exstirpácia príušnej žľazy
operačná extrakcia retinovaných a semiretinovaných zubov
extrakcie viacerých zubov v celkovej anestézii
operačná fixácia luxovaných a subluxovaných zubov
operačná replantácia zubov
exstirpácia dentálnych cýst
operačné ošetrenie nepravých nádorov – epulis
operačná egalizácia ďasnových výbežkov
subperiostálne implantácie
resekcia koreňového hrotu troch alebo viacerých zubov
operačné prehĺbenie vestibula v oblasti maxily a frontálneho úseku mandibuly
operačné odstránenie osteosyntézového materiálu
operačná elevácia zygomatikomaxilárneho komplexu v celkovej anestézii
sanácia chrupu v celkovej anestézii u nespolupracujúcich pacientov so stomatofóbiou alebo
u nespolupracujúcich pacientov s mentálnou retardáciou
operácia exostózy, torus palatinus, torus mandibularis
extraorálna incízia abscesov

Ďalšie výkony jednodňovej zdravotnej starostlivosti
1.
2.
3.
4.
5.

endoskopické postupy diagnostické a liečebné
punkcia kostnej drene
lumbálna punkcia
rádiodiagnostické vyšetrenie
rádioterapia
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