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Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bojnice 

 NLPS/        /2012 Oravcová/102 23.03.2012 

 
Vec 

Žiadosť o spoluprácu 

 

Vážená pani doktorka, 

Vážený pán doktor, 

 

 Oddelenia klinickej biochémie a  hematológie  NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, si Vás 

dovoľujú požiadať o spoluprácu pri akceptovaní revíznych postupov zdravotnej poisťovne Dôvera, 

ktorá všetkým poskytovateľom SVLZ výkonov v biochemických a hematologických laboratóriách 

poslala informačný list týkajúci sa obmedzenia indikácií vyšetrení.   

 

 Poisťovňa Dôvera upozorňuje, že neuhradí našim laboratóriám vyšetrenia, ktoré spadajú do 

regulovanej oblasti, pokiaľ je porušená odbornosť indikujúceho lekára, ambulancie, oddelenia, pri 

nesprávnej diagnóze, alebo pri nedodržaní časového úseku pri opakovaných vyšetreniach.  

     

Vyšetrenia, ktoré nespĺňajú kritériá regulácie, môžu byť vyšetrené za hotovostnú úhradu ako pre 

samoplatcov.  

       

 V prílohe sa nachádzajú tabuľky revíznych postupov ZP Dôvera, v ktorých sú uvedené 

diagnózy a odbornosti povolené poisťovňou pre vybrané typy biochemických vyšetrení. 

 

 

 

Z informatívnej časti ZP Dôvera / výňatok v plnom znení pre OKB a HTO /: 

 

Vážený poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, 

 

 Dovoľujeme si Vám zaslať postupy, ktoré bude ZP Dôvera uplatňovať od začiatku 

účtovného obdobia mesiaca 02/2012 pri revízii na diaľku vo vybraných parametroch v segmente 

SVLZ. Postupy vychádzajú z praxe a zohľadňujú čo najefektívnejšie použitie prostriedkov 

verejného zdravotného poistenia. Pod väzbou na dg. sa rozumie štatistická zn. diagnózy / MKCH-

10 / uvedená v riadku vyšetrovaného parametra. 
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1. Postupy podľa všeobecne záväzných predpisov: 

 

a./ pri ochoreniach štítnej žľazy 

     - OU MZSR o racionálnej indikácii vybraných laboratórnych vyšetrení v diagnostike  

        tyreopatií, č. M1742/2003, SZS-1790/2003/Chl, uverejnené vo Vestníku MZ SR, čiastka  

        12-15 z 28.5.2003,  

     - OU MZSR pre diagnostiku a liečbu autoimunitných ochorení štítnej žľazy u žien v období 

        tehotenstva, č. 09811/2009-OZS, uverejnené vo Vestníku MZ SR, čiastka 33-39,  

        z 31.8.2009 /. 

c./ SVLZ výkony u preventívnych prehliadok  

     akceptované v rámci aktuálne platnej legislatívy: 

- Príloha č. 2 Zákona 577/2004 Z. z. o rozsahu ZS uhrádzanej  na základe verejného zdrav.  

           poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním ZS v znení neskorších predpisov 

-  Z. z. 347/2005, čiastka 148, Z. z. 661/2007 čiastka 267.  

Upozornenie: výkony č. 3525 a 3526 – vyšetrenie moču chemicky – sú hradené všeobecnému 

lekárovi v rámci kapitácie, preto nie je možná duplicitná úhrada aj pracovisku SVLZ. 

 

2. V odbornosti klinická biochémia: 

 

a./ Glykozylovaný hemoglobín / HbA1c / viazaný na diagnózy E10* a E11* je akceptovaný  

     v periodicite 4x za rok 

b./ Vyšetrenie lipidového metabolizmu / cholesterol, TG, HDL, LDL / je akceptované 4x za 

      rok pri podmienke 1x za 3 mesiace. 

c./  Marker bakteriálneho zápalu  / CRP /  je akceptovaný len pri zápalových ochoreniach  

      / ako marker dynamiky ochorenia /. Pri dg. I*.../ podľa MKCH-10 / nie je považovaný za 

     štandardný diagnostický výkon. 

d./ Prokalcitonín / marker ťažkej bakteriálnej infekcie a sepsy / je akceptovaný  

     u hospitalizovaných pacientov na oddeleniach určených na riešenie závažnosti ich stavu. 

e./ Troponín / kardiošpecifický marker / je akceptovaný pri akútnom ochorení  

     kardiovaskulárneho systému, nervového systému a pľúcnej embolizácií. 

f./  Vyšetrenie aminotransferáz je štandardne akceptované pri akútnych dg. 1x/deň, pri 

     chronických dg. 1x/mesiac. 

 

3. V odbornosti klinická hematológia: 

 

 Pri žiadosti o vyšetrenie krvného obrazu pri diagnózach : F,G,I,K,L,M,S,Z  do žiadosti  

o vyšetrenie zadať v žiadanke len : KO.  Bude vyšetrený základný 8 parametrový krvný obraz bez 

diferenciálu leukocytov. 

  Pri ostatných diagnózach je na voľbe lekára, či potrebuje len KO,  alebo je potrebné vyšetriť 

aj diferenciál, treba zadať do žiadanky KO + Diff - kedy je výsledkom krvný obraz s 5 

parametrovým diferenciálom leukocytov. 

KO +Diff je akceptovaný pri dif. dg. lymfadenopathií a pri preventívnych prehliadkach. 

 

 

 

 

 

                                       MUDr. Mária Hrdá            MUDr. Lívia Harmatová 

                                                              prim. OKB                            prim. HTO 

    

Príloha: 

- tabuľky revíznych postupov ZP Dôvera 


