Príloha k opatreniu c. 03/Z/2003

Príloha c. 4 k opatreniu c. 01/Z/2002
Regulácia cien a podmienky regulácie cien
výkonov zdravotnej starostlivosti

A Výkony zdravotnej starostlivosti poskytované zdravotníckymi zariadeniami podla
zákona Národnej rady Slovenskej republiky c. 98/1995 Z. z. o Liecebnom poriadku
v znení neskorších predpisov (dalej len "zákon o liecebnom poriadku") na základe
zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti uzatvorených so zdravotnými
poistovnami podla § 38 zákona Národnej rady Slovenskej republiky c. 273/1994 Z.
z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej
zdravotnej poistovne a o zriadovaní rezortných, odvetvových, podnikových a
obcianskych zdravotných poistovní v znení neskorších predpisov a výkony
zdravotnej starostlivosti poskytované zdravotníckymi zariadeniami cudzincom
pochádzajúcim zo štátov, s ktorými sú uzatvorené medzištátne dohody, na základe
ktorých sa poskytovaná zdravotná starostlivost uhrádza úplne alebo ciastocne
z prostriedkov štátneho rozpoctu podla § 12 písm. a) zákona Národnej rady
Slovenskej republiky c. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších
predpisov (dalej len "zákon o zdravotnej starostlivosti") a výkony zdravotnej
starostlivosti poskytované na úcely sociálneho zabezpecenia podla zákona Národnej
rady Slovenskej republiky c. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poistovni v znení neskorších
predpisov, na úcely sociálnej pomoci podla zákona Národnej rady Slovenskej
republiky c. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov a na
úcely posudzovania zdravotnej spôsobilosti nezamestnaných obcanov podla zákona
Národnej rady Slovenskej republiky c. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení
neskorších predpisov (dalej len „sociálne úcely“).

85.12.1
85.13.1

1. Ambulantná zdravotná starostlivost primárna
a) Výkony zdravotnej starostlivosti sa ocenujú mesacne za jedného poistenca,
s ktorým má lekár uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
(dalej len “cena kapitácie”) cenou, ktorá sa ustanovuje takto:
Cena kapitácie v Sk
minimálna
maximálna
cena
cena
1. praktický lekár pre dospelých za
27,00
299,00
poistenca vo veku od 19 rokov
2. praktický lekár pre deti a dorast za
poistenca vo veku
2a. do dovršenia 5 rokov vrátane
45,00
299,00
2b. od 6 rokov do dovršenia 18 rokov
30,00
299,00
vrátane
2c. dorastový lekár za poistenca od 15
27,00
299,00
rokov do dovršenia 28 rokov vrátane
3. gynekológ
18,50
299,00.

b) Cena kapitácie a cena bodu podla písmena a) zahrna náklady
1. spojené s trvalou zdravotnou starostlivostou lekára o poistenca
zabezpecovanou technickým vybavením podla vyhlášky Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky c. 40/1997 Z. z., ktorou sa ustanovujú
štandardy pre minimálne personálne a materiálno-technické vybavenie
niektorých druhov zdravotníckych zariadení v znení vyhlášky c.
198/2001 Z. z.,
2. na prevádzku, s výnimkou dopravy zo zdravotníckeho zariadenia, do
zdravotníckeho zariadenia a medzi zdravotníckymi zariadeniami
2a. biologického materiálu urceného na diagnostické vyšetrenie,
2b. transfúznych prípravkov,
2c. ludských tkanív a orgánov,
2d. darcov orgánov urcených na transplantácie,
2e. lieciv v osobitne naliehavých prípadoch pri bezprostrednom ohrození
života alebo poškodení zdravia poistenca,
2f. zdravotníckej techniky a zdravotníckych pracovníkov na uskutocnenie
špecializovaného a nevyhnutného zdravotného výkonu,
2g. zdravotníckej techniky a zdravotníckych pracovníkov pri haváriách
a hromadných úrazoch,
3. na výkony uvedené v písmene B.IV. v I. casti prílohy c. 1 zákona
o liecebnom poriadku.
c) Cena kapitácie podla písmena a) nezahrna náklady
1. na lieky uvedené v prílohe c. 1 opatrenia Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky c. M/5513/2002, ktorým sa vydáva zo znam lieciv
a liekov uhrádzaných alebo ciastocne uhrádzaných na základe
zdravotného poistenia v znení neskorších predpisov oznacené v stlpci
spôsob úhrady písmenom A,
2. spojené s preventívnymi zdravotnými výkonmi c. 149g, 149h a 160
uvedenými v prílohe c.1 zákona o liecebnom poriadku, výkonom c. 159b
„preventívne vyšetrenie na cholesterol“ v 40-tom roku života v hodnote
100 bodov a výkonom “preventívne vyšetrenie stolice na okultné
krvácanie” u vybranej skupiny obyvatelstva nad 50 rokov a u mladších
jedincov s pozitívnou rodinnou anamnézou karcinómu hrubého creva a
konecníka uvedenom v odseku 10 písm. a) bode 13 poskytovaným
praktickým lekárom pre dospelých a dorastovým lekárom,
3. spojené s preventívnymi zdravotnými výkonmi c. 142, 143, 143a, 144,
145, 145a, 146, 146a, 146b, 146c, 148, 148a, 148b, 148c, 149, 149a,
149b, 149c, 149d, 149f, 950 uvedenými v prílohe c.1 zákona o liecebnom
poriadku a výkonom c. 150 “preventívne vyšetrenie na cholesterol” v 11tom a 17-tom roku života v hodnote 100 bodov poskytovaným
praktickým lekárom pre deti a dorast,
4. spojené s preventívnym zdravotným výkonom c. 149e uvedeným
v prílohe c. 1 zákona o liecebnom poriadku, poskytovaným praktickým
lekárom pre deti a dorast a dorastovým lekárom,
5. spojené s preventívnym zdravotným výkonom c. 157 uvedeným v prílohe
c. 1 zákona o liecebnom poriadku, poskytovaným gynekológom,
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6. spojené s preventívnymi zdravotnými výkonmi c. 149c, 149d, 149f
uvedenými v prílohe c. 1 zákona o liecebnom poriadku poskytovanými
dorastovým lekárom,
7. spojené so zdravotnými výkonmi uvedenými v prílohe c. 1 zákona
o liecebnom poriadku poskytovanými na sociálne úcely.
d) Preventívne zdravotné výkony a zdravotné výkony podla písmena c) bodov 2
až 7 sa ohodnocujú poctom bodov uvedeným v prílohe c. 1 zákona
o liecebnom poriadku alebo pevne ustanovenou hodnotou v bodoch podla
tohto opatrenia. Minimálna cena jedného bodu preventívneho zdravotného
výkonu sa ustanovuje vo výške 0,34 Sk a maximálna cena jedného bodu
preventívneho zdravotného výkonu sa ustanovuje vo výške 0,99 Sk.
e) Výkony zdravotnej starostlivosti poskytované s použitím technického
vybavenia neuvedeného vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky c. 40/1997 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy pre minimálne
personálne
a materiálno-technické
vybavenie
niektorých
druhov
zdravotníckych zariadení v znení vyhlášky c.198/2001 Z.z., ktoré sa
poskytujú na základe dohody uzatvorenej medzi zdravotnou poistovnou
a poskytovatelom zdravotnej starostlivosti, sa ohodnocujú poctom bodov
uvedeným v prílohe c. 1 zákona o liecebnom poriadku. Maximálna cena
bodu sa ustanovuje vo výške 0,30 Sk.
f) Výkony neodkladnej zdravotnej starostlivosti a závodnej preventívnej
starostlivosti poskytnuté poistencovi, s ktorým lekár nemá uzatvorenú
dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, sa ohodnocujú poctom bodov
uvedeným v prílohe c. 1 zákona o liecebnom poriadku. Cena bodu sa
ustanovuje vo výške 0,20 Sk.
g) Stomatologické výkony, poskytované na základe zdravotného poistenia, sa
ohodnocujú poctom bodov uvedeným v prílohe c. 1 zákona o liecebnom
poriadku. Cena bodu zdravotných výkonov uvedených v III. casti prílohy c.
1 zákona o liecebnom poriadku vrátane výkonov nevyhnutnej a neodkladnej
zdravotnej starostlivosti poskytnutej poistencovi sa ustanovuje vo výške 1,20
Sk. Cena bodu zahrna aj náklady uvedené v písmene b).

h)

Výkony zdravotnej starostlivosti poskytnuté pacientovi domácou
ošetrovatelskou starostlivostou sa ohodnocujú poctom bodov uvedeným
v prílohe c. 1 zákona o liecebnom poriadku. Minimálna cena bodu sa
ustanovuje vo výške 0,20 Sk a maximálna cena bodu sa ustanovuje vo výške
0,99 Sk. Cena bodu zahrna aj náklady uvedené v písmene b).
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85.12.12 2. Sekundárna zdravotná starostlivost a následná zdravotná starostlivost
85.13.11
a) Výkony sa ohodnocujú poctom bodov uvedeným v prílohe c. 1 zákona
o liecebnom poriadku. Minimálna cena bodu sa ustanovuje vo výške 0,32 Sk
a maximálna cena bodu sa ustanovuje vo výške 0,99 Sk. Cena bodu zahrna aj
náklady podla odseku 1 písm. b). Cena bodu nezahrna náklady na lieky
uvedené v prílohe c. 1 opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky c. M/5513/2002, ktorým sa vydáva zoznam lieciv a liekov
uhrádzaných alebo ciastocne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia
v znení neskorších predpisov oznacené v stlpci spôsob úhrady písmenom A.

b) Minimálna cena bodu zdravotného výkonu uvedeného v prílohe c. 1 zákona
o liecebnom poriadku poskytovaného na sociálne úcely sa ustanovuje vo
výške 0,34 Sk a maximálna cena bodu takéhoto zdravotného výkonu sa
ustanovuje vo výške 0,99 Sk.

85.14.16 3. Spolocné vyšetrovacie zložky a liecebné zložky
a) Výkony sa ohodnocujú poctom bodov uvedeným v prílohe c. 1 zákona
o liecebnom poriadku. Minimálna cena bodu sa ustanovuje vo výške 0,22 Sk
a maximálna cena bodu sa ustanovuje vo výške 0,99 Sk.
b) Cena jedného bodu podla písmena a) zahrna náklady súvisiace
s poskytovaním výkonu zdravotnej starostlivosti, náklady na lieky
a špeciálny zdravotnícky materiál, okrem liekov a zdravotníckych pomôcok,
ktoré nie sú zahrnuté vo výkonoch podla prílohy c. 1 zákona o liecebnom
poriadku a náklady na prevádzku, okrem dopravy do zdravotníckeho
zariadenia, zo zdravotníckeho zariadenia a medzi
zdravotníckymi
zariadeniami
1. biologického materiálu urceného na diagnostické vyšetrenie,
2. transfúznych prípravkov,
3. ludských tkanív a orgánov,
4. darcov orgánov urcených na transplantácie,
5. lieciv v osobitne naliehavých prípadoch pri bezprostrednom ohrození
života alebo poškodení zdravia poistenca,
6. zdravotníckej techniky a zdravotníckych pracovníkov na uskutocnenie
špecializovaného a nevyhnutného zdravotného výkonu,
7. zdravotníckej techniky a zdravotníckych pracovníkov pri haváriách
a hromadných úrazoch.
85.12.11 4. Lekárska služba prvej pomoci
85.13.12
a) Výkony lekárskej služby prvej pomoci poskytnuté vambulantnej zdravotnej
starostlivosti sa ohodnocujú poctom bodov uvedeným v prílohe c. 1 zákona
o liecebnom poriadku. Maximálna cena jedného bodu výkonu v lekárskej
službe prvej pomoci pre dospelých a deti sa ustanovuje vo výške 0,30 Sk.
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Maximálna cena jedného bodu v stomatologickej lekárskej službe prvej
pomoci sa ustanovuje vo výške 0,60 Sk.
b) K cene výkonov lekárskej služby prvej pomoci vypocítanej podla písmena a)
sa pripocítava za každý druh poskytovanej lekárskej služby prvej pomoci suma
za jedného poistenca mesacne od 0,30 Sk do 0,50 Sk vrátane, za podmienky
zabezpecenia výkonu lekárskej služby prvej pomoci vcase mimo obvyklých
ordinacných hodín zdravotníckych zariadení.
c) V návštevnej lekárskej službe prvej pomoci sa k cene výkonu pripocítava cena
za dopravu lekára, ak ju organizátor lekárskej služby prvej pomoci vykonáva.
Maximálna cena za dopravu lekára za jeden kilometer jazdy sa ustanovuje vo
výške 15 Sk.
85.14.14 5. Doprava do zdravotníckeho zariadenia, zo zdravotníckeho zariadenia a
medzi zdravotníckymi zariadeniami
a) Maximálna cena za dopravu do zdravotníckeho zariadenia, zo zdravotníckeho
zariadenia a medzi zdravotníckymi zariadeniami za jeden kilometer jazdy
vozidlom dopravcu, ktorý vykonáva dopravu do zdravotníckeho
zariadenia, zo zdravotníckeho zariadenia
a medzi zdravotníckymi
zariadeniami podla § 80j zákona o zdravotnej starostlivosti sa ustanovuje vo
výške 15 Sk.
b) Maximálna cena podla písmena a) zahrna všetky náklady súvisiace
s poskytnutím dopravy do zdravotníckeho zariadenia, zo zdravotníckeho
zariadenia a medzi zdravotníckymi zariadeniami.
c) Sekundárna doprava kriticky chorých pacientov a pacientov s prítomným
zlyhávaním alebo bezprostredným rizikom zlyhania akéhokolvek
orgánového systému sa ohodnocuje podla písmena a). Prevádzkovatelovi
tejto služby sa k cene podla písmena a) pripocítava mesacná suma za
jedného poistenca maximálne vo výške 0,10 Sk.
85.14.15 6. Záchranná zdravotná služba – rýchla zdravotná pomoc
a) Cena výkonov zdravotnej starostlivosti za jedného poistenca mesacne sa
ustanovuje vo výške 8 Sk len za podmienky zabezpecenia nepretržitého
výkonu rýchlej zdravotnej pomoci 24 hodín denne organizátorom rýchlej
zdravotnej pomoci.
b) K cene výkonu podla písmena a) sa pripocítava cena dopravy za jeden
kilometer jazdy vozidlom rýchlej zdravotnej pomoci podla zákona
o liecebnom poriadku.
Maximálna cena dopravy za jeden kilometer jazdy sa ustanovuje vo výške
18 Sk.
c) Maximálna cena výkonov rýchlej zdravotnej pomoci poskytnutých cudzincovi
pochádzajúcemu zo štátov, s ktorými sú uzatvorené medzištátne dohody
o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, na základe ktorých sa poskytovaná
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zdravotná starostlivost uhrádza úplne alebo ciastocne z prostriedkov štátneho
rozpoctu a výkony zdravotnej starostlivosti uhrádzané úplne alebo ciastocne
zo štátneho rozpoctu podla § 12 písm. a) zákona o zdravotnej starostlivosti
sa ustanovuje vo výške 360 Sk. K cene výkonov sa pripocítava cena dopravy,
ktorej maximálna cena za jeden kilometer jazdy vozidlom rýchlej zdravotnej
pomoci sa ustanovuje vo výške 35 Sk.
d) Cena výkonov podla písmena a) nezahrna náklady podla odseku 1 písm. c)
bod 1.
85.11.1

7. Ústavná zdravotná starostlivost
a) Ceny výkonov poskytnutých jednému hospitalizovanému pacientovi
oddeleniami jednotlivých typov zdravotníckych zariadení ústavnej
starostlivosti sa ustanovujú takto:
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b) Ceny výkonov poskytnutých jednému
hospitalizovanému pacientovi za jeden den
pobytu v
1. psychiatrických nemocniciach
2. psychiatrických liecebniach a odborných
liecebných ústavoch psychiatrických
3. centrách pre liecbu drogových závislostí
4. hospicoch

Minimálna Maximálna
cena
cena
v Sk
v Sk
650
975
600

900

650

975

300

900.

c) Ceny výkonov podla písmen a) a b) zahrnajú všetky náklady, ktoré súvisia
s poskytnutím zdravotnej starostlivosti hospitalizovaným pacientom vrátane
pobytu sprievodcu pacienta, s výnimkou nákladov uvedených v písmene d).
d) Ceny výkonov podla písmen a) a b) nezahrnajú náklady na primárnu
zdravotnú starostlivost poskytovanú praktickým lekárom pre dospelých,
praktickým lekárom pre deti a dorast, dorastovým lekárom, gynekológom,
stomatologické výkony, náklady na sekundárnu a následnú zdravotnú
starostlivost, náklady na spolocné vyšetrovacie liecebné zložky, lekársku
službu prvej pomoci, dopravu do zdravotníckeho zariadenia, zo
zdravotníckeho zariadenia a medzi zdravotníckymi zariadeniami a rýchlu
zdravotnú pomoc, výkony uvedené v odseku 10 a náklady na mimoriadne
financne nárocnú zdravotnú starostlivost ako jedinú terapeutickú alternatívu
poskytnutú pacientom vo výnimocných prípadoch na základe
predchádzajúceho súhlasu revízneho lekára a pri financne mimoriadne
nárocných výkonov náklady na tieto zdravotnícke pomôcky:
Kód

Názov
110001 Programovatelný neurostimulátor miechy
110002 Programovatelný neurostimulátor mozgu
110003 Programovatelný ventil, set s ventrikulárnym a distálnym katétrom a príslušenstvom na zavedenie
110004 Neprogramovatelný ventil, set s ventrikulárnym a distálnym katétrom a príslušenstvom na zavedenie
110005 Programovatelný ventil samostatný
110006 Neprogamovatelný ventil samostatný
110007 Príslušenstvo k programovatelnému alebo neprogramovatelnému ventilu
110008 Ventrikulárne a distálne katétre k ventilom
120001 Detský kardiostimulátor dvojdutinový
120002 Amplatzov oklúzor na uzáver defektov
120003 Kardiostimulátor jednodutinový bez frekvencnej adaptácie
120004 Kardiostimulátor jednodutinový s frekvencnou adaptáciou
120005 Kardiostimulátor dvojdutinový bez frekvencnej adaptácie
120006 Kardiostimulátor dvojdutinový s frekvencnou adaptáciou
120007 Kardiostimulátor dvojdutinový jednoelektródový bez frekvencnej adaptácie
120008 Kardiostimulátor dvojdutinový jednoelektródový s frekvencnou adaptáciou
120009 Kardiostimulátor dvojkomorový /biventrikulárny/
120010 ICD jednodutinový
120011 ICD dvojdutinový
120012 ICD biventrikulárny
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120013 Elektróda jednodutinová /komorová/
120014 Elektróda jednodutinová /predsienová/
120015 Elektróda dvojdutinová
120016 Elektródový systém pre ICD
120017 Rozšírenie (upgrade) softweru pre ICD
120018 Chlopna srdcová (aortálna a mitrálna)
120019 Chlopna srdcová so štepom
120020 Oxygenátor na mimotelový obeh
120021 Sety hadicové k oxygenátorom
120022 Kardioplegické sety
120023 Pumpa centrifugal s príslušenstvom
120024 Cievna protéza - lineárna
120025 Cievne shunty
120026 Lokálne hemostiptické prostriedky
120027 Set kontrapulzacný
120028 Set autotransfúzny
120029 Set Stapler (Aortálny spojovací systém ACS)
120030 Set extrakcný
120031 Anuloplastický chlopnový ring
120032 Stabilizátor na srdce - fixátor
120033 Kateter embolektický a trombektomický
120034 Kateter ablacný
120035 Kateter elektrofyziologiský
120036 Stentgraft pre cievnu chirurgiu s príslušenstvom
120037 Stentgraft pre srdcovú chirurgiu s príslušenstvom
120038 Liekmi povlecený stent
120039 Intervencný materiál pre perkutánne koronárne intervencie pri akútnom infarkte myokardu
120040 Oklúder na uzáver defektu predsienového septa
120041 Oklúder na uzáver ducrus arteriosus perzistens
120042 Oklúder na uzáver defektu komorového septa
120043 Valvulotomy s príslušenstvom
120044 ECMO systém s príslušenstvom
120045 Set pre podporný obeh pri zlyhaných srdcových komorách
130001 Cementovaná TEP bedrového klbu
130002 Hybridná TEP bedrového klbu
130003 Necementovaná TEP bedrového klbu
130004 Revízna TEP bedrového klbu
130005 Individuálna necementovaná TEP bedrového klbu
130006 TEP MCP zhybov
130007 Revízna TEP kolenného klbu
130008 Individuálna TEP kolenného klbu
130009 Cementovaná TEP kolenného klbu
130010 Hybridná TEP kolenného klbu
130011 Necementovaná TEP kolena
130012 TEP ramena
130013 TEP lakta
130014 TEP clenka
140001 ISOLA, USS, CD Horizon (polysegmentálne deformity)
140002 Tenor systém (Ti), USS (1-3 segmenty)
140003 Externý fixátor chrbtice (synthes), vertebroplastika medzistavcových platniciek a umelé náhrady
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140004 Cervikálne dlahy, rámy, fixátory a medzistavcové klietky
140005 Náhrady tiel stavcov a medzistavcových priestorov, Harmsove košíky
140006 Predné fixátory hrudnodriekové (tumory)
140007 Detské verzie fixátorov teleskopické a dynamické
150001 Kochleárny implantát - Nucleus 24 M
150002 Kochleárny implantát Medel - combi 40+
160001 Umelý zvierac mocového mechúra AMS 800
160002 Suburetrálna páska na liecbu stresovej inkontinencie

e) Ak zdravotnícke zariadenie má vo svojej organizacnej štruktúre oddelenie
neuvedené v príslušnom type zdravotníckych zariadení uvedených v písmene
a), uplatní sa cena ustanovená pre takéto oddelenie v najbližšom vyššom type
zdravotníckeho zariadenia.
85.1

8. Denné stacionáre a nocné stacionáre
Minimálna cena za jeden ošetrovací den v denných stacionároch alebo
v nocných stacionároch sa ustanovuje vo výške 320 Sk a maximálna cena sa
ustanovuje vo výške 480 Sk. V cene sú zahrnuté všetky náklady spojené
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

85.14.15 9. Prírodné liecebné kúpele na predvolanie
a) Cena za jeden ošetrovací den, ktorá zahrna všetky
náklady súvisiace s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti, vrátane výkonov spolocných
vyšetrovacích a liecebných zložiek, stravovania,
ubytovania a podobne, sa ustanovuje takto:
Maximálna cena v Sk
1. Liecebný dom DIAMANT – Dudince

990

2. Špecializovaný liecebný ústav Marína

1 000

3. ostatné prírodné liecebné kúpele

720.

b) Maximálna cena pobytu sprievodcu poistenca na lôžku v prírodných
liecebných kúpeloch za den, ktorá zahrna len náklady na ubytovanie, sa
ustanovuje vo výške 300 Sk.
85.12.12 10. Maximálne ceny výkonov zdravotnej starostlivosti, pri ktorých sa
neuplatnia ceny podla odseku 2, sa ustanovujú takto:
a) Výkon zdravotnej starostlivosti

1. chronická a akútna hemodialýza
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Maximálna
cena v Sk
3 750

2. kontinuálna ambulantná peritoneálna dialýza za
24 hodín a domáca peritoneálna dialýza

1 450

3. hyperbarická oxygenoterapia vo velkej komore
pri vitálnej liecbe pre jedného pacienta za dve
hodiny
pri plánovanej liecbe pre jedného pacienta za dve
hodiny

1200
400

4. výkony asistovanej reprodukcie
cena jedného cyklu pred odberom oocytov
cena jedného cyklu s odberom oocytov k in
vitrofertilizácia bez prenosu embryí
komplexný cyklus s prenosom embryí

19 450
26 075

5. výkony na pozitrónovej emisnej tomografii

34 100

6. stereorádiochirurgický výkon pomocou
lineárneho urýchlovaca

50 400

4075

7. výkony jednodnovej starostlivosti
Odbor všeobecná chirurgia, ortopédia
a traumatológia
1. extirpácia benigných a maligných nádorov
kože, podkožia a svalu
2. extirpácia benigného nádoru prsnej žlazy
3. extirpácia lymfatických uzlín
4. extirpácia sakrálneho dermoidu
5. extirpácia krcnej cysty
6. nekrektómie
7. endoskopické vyšetrenie v celkovej anestéze
8. papilosfinkterotómia a odstránenie
konkrementov zo žlcových ciest
(endoskopická retrográdna cholangiografia)
9. operácia jednoduchých prietrží
10. operácia varixov dolných koncatín
11. operácia hemoroidov
12. operácia análnych fistúl a fisúr
13. transrektálna polypektómia
14. laparoskopické výkony diagnostické
15. korekcná operácia ušníc
16. amputácia prsta pre gangrénu
17. ošetrenie popáleniny v celkovej anestéze
18. operácia instability kolena,
19. operácia instability clenka,
20. operácia instability ramena
21. operácia subakromiálneho impingement
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8 641

syndrómu
22. operácia ruptúry Achillovej šlachy
23. operácia poúrazovej paraartikulárnej
burzitídy vo všetkých lokalizáciách
24. operacná mobilizácia kontraktúry stuhnutého
klbu
25. operacná dynamizácia vnútrodrenových
klincov
26. operacná repozícia jednoduchých zlomenín
v celkovej anestéze
27. operácia syndrómu carpálneho tunela
28. preparácie a sutúry šliach
29. diagnostické svalové biopsie
30. operácia dupuytrenovej kontraktúry
31. operacné zákroky na ruke
operacné riešenie pollex saltans
operacné riešenie fractura metacarpi
excísia a exstirpácia novotvarov kože
a mäkkých štruktúr ruky
32. operacné zákroky na lakti
operacné riešenie epicondylitis radialis
operacné riešenie epicondylitis ulnaris
operacné riešenie mus articulare
operacné riešenie fractura capitis radii
operacné riešenie synovitis cubiti
33. operacné zákroky na ramene a ramennom
zhybe
operacné riešenie luxatio acromioclavicularis
operacné riešenie fractura claviculae
operacné riešenie abruptio tuberculi majoris
et minoris humeri
operacné riešenie decompresio subacromialis
operacné riešenie instabilitas glanohumeralis
operacné riešenie ruptúry rotátorovej
manžety
operacné riešenie SLAP- lézia (poškodenie
labrum glenoidale)
34. operacné zákroky na nohe
operacné riešenie hallux valgus
operacné riešenie pes transversoplanus
operacná riešenie digitus hammatus
operacné riešenie digitus malleus
operacné riešenie digitus supraductus
operacné riešenie metetarsus I. varus
operacné riešenie morbus Laderhose
operacné riešenie neuralgie Mortoni
excísia a exstirpácia novotvarov kože
a mäkkých štruktúr nohy
35. artroskopické výkony v laktovom zhybe
36. artroskopické výkony v rame nnom zhybe
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37. artroskopické výkony v kolennom zhybe
38. artroskopické výkony v clenkovom zhybe
39. operacná extrakcia malého osteosyntetického
materiálu a vonkajších fixátorov
Odbor gynekológia

6 543

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

gynekologické vyšetrenie v narkóze
dilatácia a kyretáž
polypektómia
konizácia cervixu
excízia vulvy
operácia cýst glandulae vestibularisBartolinskej žlazy
7. invazívna sonografia:
amniocentéza
kordocentéza,
amnioinfúzia
punkcia hydronefrózy,
punkcia ovariálnych cýst
8. hysterosonosalpingografia
9. punkcia ovária
10. punkcia ovariálne ho folikulu za úcelom
získania oocytu
11. odber plodovej vody pre cytogenetické
vyšetrenie
12. biopsia prsníka
13. punkcia prsníka
14. excízia zo steny pošvy na histológiu
15. resekcia vaginálneho septa
16. hysteroskopia diagnostická a operacná
17. transcervikálna resekcia uterinného septa
18. diagnostická laparoskopia
19. laparoskopické výkony:
sterilizácia,
rozrušenie zrastov,
salpingostómia,
salpingektómia,
ovariálna cystektómia,
oophorektómia,
ablácia endometriotických ložísk
20. colpoperineoplastica
21. uretrálna suspenzia (so suburetrálnou páskou
na liecbu stresovej inkontinencie)
22. prerušenie tehotenstva zo zdravotných
dôvodov
Odbor oftalmológia:

7 059

1. operácia strabizmu
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2. operácia pterýgia - ablácia a plastika
3. operácia nádorov spojovky
4. operácia nádorov mihalníc
5. plastické operácie na mihalniciach
6. dacryocystorinostómia
7. orbitotómia
8. operácie glaukómov
9. Excimer – laserové operácie rohovky
10. transpupilárna termoterapia nádorov
sietnice a rohovky
11. fotodynamická terapia sietnice
12. operácia sivého zákalu s implantáciou umelej
vnútroocnej šošovky
13. sekundárna implantácia intraokulárnej
šošovky do prednej ocnej komory alebo do
sulcus ciliáre
14. sekundárna implantácia intraokulárnej
šošovky transskleárnou fixáciou
15. operácia sekundárnej katarakty
16. repozícia implantovanej umelej vnútroocnej
šošovky
Odbor otorinolaryngológia
5 030
1. adenotómia
2. endoskopická adenotómia
3. tonzilektómia
4. tonzilotómia
5. uvulopalatoplastika
6. plastika oroantrálnej komunikácie
7. extrakcia kamena submandibullárnej žlazy
8. extirpácia sublinguálnej slinnej žlazy
9. exstirpácia submandibulárnej slinnej žlazy
10. exstirpácia príušnej žlazy
11. mikrochirurgické výkony na hrtane
12. endoskopická chordektómia
13. endoskopická laterofixácia
14. arytenoidectómia
15. mediopozícia hlasivky vonkajším prístupom
16. exstirpácia mediálnej krcnej cysty
17. exstirpácia laterálnej krcnej cysty
18. exstirpácia ohraniceného tumoru alebo
lymfatickej uzliny na krku
19. septoplastika
20. rekonštrukcia perforácie septa nasi
21. plastika nosovej chlopne
22. turbinoplastika
23. funkcná endoskopická sínusová chirurgia
24. dacryocystorinoskopia
25. pansinus operácia
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26. operácie prínosovej dutiny vonkajším
prístupom
27. funkcná septorinoplastika
28. blefaroplastika
29. operácia malého tumoru na tvári a krku
30. aurikuloplastika
31. operácia stenózy zvukovodu
32. myringoplastika
33. tympanoplastika
34. tympanoplastika bez protézy alebo
s protézou
35. stapedoplastika
36. sanacná operácia stredného ucha

Odbor urológia

7 735

1. operácia fimózy – cirkumcízia zo
zdravotných dôvodov
2. operacná repozícia parafimózy
3. frenuloplastika pre frenulum breve
4. plastika varikokely
5. orchiektómia pri atrofickom semenníku
6. orchiektómia pre karcinóm prostaty
7. divulzia uretry pri stenóze ženskej uretry
8. resekcia carunkuly uretry
9. sterilizácia muža
10. resekcia spermatokély alebo cysty
nadsemenníka
11. operácia hydrokély u chlapcov
12. operácia jednoduchej hydrokély mužov
13. resekcia kondylomát na penise
14. orchieopexia retinovaného hmatného
semenníka (nie pri kryptorchizme)
15. optická uretrotómia krátkej striktúry
16. biopsia steny mocového mechúra
17. diagnostická cystoskopia
18. zavedenie ureterálnej endoprotézy
19. perkutánna nefrostómia
20. extrakorporálna litotrypsia
21. ureteroskopia
22. ureteroskopická litotrypsia a extrakcia
konkrementu pri jednoduchej ureterolitiáze
23. uretrálna suspenzia (so suburetrálnou páskou
na liecbu stresovej inkontinencie)
Odbor stomatológia (stomatochirurgia)
1. artroskopická operácia
temporomandibulárneho klbu
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7 041

2. probatórne excízie na histologické vyšetrenie
v celkovej anestéze
3. extirpácie ohranicených tumorov na tvári a v
ústach
4. extirpácie lymfatických uzlín a biopsia
5. plastiky oroantrálnych komunikácií
6. extirpácie kamenov zo slinovodov
dentoalveolárna chirurgia
7. komplikovaná operacná extrakcia
retinovaných zubov
8. operacná extrakcia viacerých retinovaných
a semiretinovaných zubov
9. operacná repozícia a fixácia jednoduchých
zlomenín sánky
10. operacná repozícia a fixácia zlomenín
alveolárnych výbežkov sánky a celusti
11. operacná fixácia luxovaných
a subluxovaných zubov
12. operacná replantácia zubov
13. operacné ošetrenie komplikovaného
prerezávania zubov múdrosti
14. extirpácia dentálnych cýst
15. operacná predprotetická úprava celusti
16. operacné ošetrenie nepravých nádorov –
epulis
17. operacná egalizácia dasnových výbežkov
18. subperiostálne implantácie
19. extrakcie viacerých zubov v celkovej
anestéze
20. resekcia korenového hrotu troch alebo
viacerých zubov
21. operacné prehlbenie vestibula v oblasti
maxily a frontálneho úseku mandibuly
22. dentoalveolárne chirurgické výkony
v celkovej anestéze pre polyvalentnú alergiu
23. dentoalveolárne chirurgické výkony
v lokálnej anestéze u geriatrických pacientov
a rizikových pacientov vzhladom na interné
ochorenie
maxillofaciálna chirurgia
24. operacné odstránenie osteosyntézového
materiálu
25. operacná elevácia zygomatikomaxillárneho
komplexu v celkovej anestéze
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Odbor gastroenterológia

7 188

1. endoskopické vyšetrenie v celkovej anestéze
2. papilosfinkterotómia a odstránenie
konkrementov zo žlcových ciest alebo
pankreatického vývodu (endoskopická
retrográdna cholangiopankreatikografia)
3. endoskopické zavedenie drenáže žlcových
ciest alebo pankreasu
4. aplikácia stentov (výstuží) v tráviacom trakte
pod endoskopickou alebo rtg kontrolou
5. endoskopická polypektómia a endoskopická
mukózna resekcia v tráviacom trakte
6. endoskopická injekcná sklerotizácia
pažerákových varixov

8. Amplifikácia RNA a kvantitatívne stanovenie
hepatis virus C metódou polymerázová retazová
reakcia – 1 vzorka
9. Genotypizácia vírusovej nukleovej kyseliny
metódou reverznej hybridizácie – 1 vzorka
10. Výkony genetiky
polymerázová retazová reakcia s fluorescencne
znaceným primerom
cena jednej DNA vzorky

650

4 860

1 330

kvantitatívna RT- polymerázová retazová reakcia
RNA
cena jednej vzorky

1 350

identifikácia mutácií a polymorfizmov DNA
sekvenátora
cena za jeden fragment a jednu sekvencnú reakciu

3 100

2 180
test na skrátený proteín
cena za jeden fragment
11. výkony osteodenzitometrie
ultrazvuková ostendenzitometria
vyšetrenie kostnej denzity špeciálnym
ultrazvukovým prístrojom z pätnej kosti
12. hyperbarická oxygenoterapia v jednomiestnej
komore plnenej kyslíkom pre jedného pacienta
za jednu hodinu
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260

1 280

13. preventívne vyšetrenie stolice na okultné krvácanie
cena vrátane nákladov na zakúpenie diagnostického setu
cena bez nákladov na diagnostický set

100
50.

b) Maximálne ceny výkonov podla bodov 1 až 13 zahrnajú všetky náklady
súvisiace s poskytnutím výkonu zdravotnej starostlivosti.
c) K maximálnym cenám výkonov jednodnovej starostlivosti v odbore oftalmológia
podla bodu 7 sa pripocít ajú preukázatelne oprávnené náklady na nákup
vnútroocnej šošovky.
K maximálnym cenám výkonov jednodnovej starostlivosti v odbore urológia
a gynekológia podla bodu 7 sa pripocítajú preukázatelne oprávnené náklady na
nákup suburetrálnej pásky na liecbu stresovej inkontinencie.
d) Pri výkonoch asistovanej reprodukcie podla bodu 4 sa v jednom cykle uplatnuje
cena len jedného z uvedených výkonov.

B Výkony zdravotnej starostlivosti poskytované zdravotníckymi zariadeniami za
úhradu
85.11.13 1. Interrupcia vykonaná na žiadost pacientky, bez zdravotnej indikácie, pred
12 týždnom gravidity
a) Maximálna cena výkonu interrupcie vykonanej na žiadost pacientky sa
ustanovuje vo výške 6 543 Sk.
b) V maximálnej cene podla písmena a) sú zahrnuté všetky náklady súvisiace
s výkonom zdravotnej starostlivosti, náklady súvisiace s diagnostikou,
vyšetrením, vrátane predoperacného vyšetrenia, vyhotovením žiadosti
a pobytom pacientky v zdravotníckom zariadení.
2. Cirkumcízia vykonaná na žiadost pacienta, bez zdravotnej indikácie
a) Maximálna cena cirkumcízie vykonanej na žiadost pacienta sa ustanovuje vo
výške 7 735 Sk.
b) V maximálnej cene výkonu podla písmena a) sú zahrnuté všetky náklady
súvisiace s výkonom zdravotnej starostlivosti, náklady súvisiace
s diagnostikou, vyšetrením, vrátane predoperacného vyšetrenia, vyhotovením
žiadosti a pobytom pacienta v zdravotníckom zariadení.
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