USMERNENIE
Odboru sociálnych vecí a zdravotníctva
Košického samosprávneho kraja
č.1/2015
k aplikácii novely
zákona č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe
verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov účinnej od 1.4.2015.

Cenník a zoznam zdravotných výkonov a služieb súvisiacich
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
1. V termíne od 1.4.2015 do 31.5.2015 (najneskôr) je poskytovateľ povinný
preukázateľne zaslať Košickému samosprávnemu kraju (ďalej len KSK)
 cenník všetkých zdravotných výkonov,
 zoznam zdravotných výkonov a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti,
pri ktorých možno požadovať úhradu.
Preukázateľne - doporučene poštou alebo podaním na podateľňu KSK.
Služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti sú (§13 zák. č. 576/2004 Z.z.):
a) poskytovanie stravovania počas poskytovania ústavnej starostlivosti,
b) poskytovanie pobytu na lôžku počas poskytovania ústavnej starostlivosti,
c) spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v elektronickej forme
na účely zdravotného poistenia,
d) štatistické spracúvanie lekárskeho predpisu a lekárskeho poukazu na účely zdravotného
poistenia,
e) doprava,
f) pobyt sprievodcu osoby v ústavnej starostlivosti,
g) vypracovanie lekárskeho posudku,
h) poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie podľa §24 ods. 4 zák. č . 576/2004 Z.z..
Lekársky posudok (§16 zák. č . 576/2004 Z.z.) je výsledok posúdenia:
a) zdravotnej spôsobilosti na prácu,
b) zdravotného stavu v súvislosti s uznaním choroby z povolania a ohrozenia chorobou
z povolania,
c) bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia pri úrazoch, chorobách z povolania a iných
poškodeniach na zdraví.
Vydáva sa na žiadosť osoby, ktorej sa má posudzovanie týkať, alebo na žiadosť právnickej osoby
so súhlasom takejto osoby.
Výpis zo zdravotnej dokumentácie (§24 zák.č. 576/2004 Z.z.) údaje zo zdravotnej dokumentácie sa
poskytujú formou výpisu zo zdravotnej dokumentácie. Výpis zo zdravotnej dokumentácie obsahuje
okrem údajov uvedených v §19 ods. 2 písm. a), h) a i) zák. č. 576/2004 Z.z.,
a) chronologický opis vývoja zdravotného stavu,
b) prehľad o doterajšej liečbe,
c) údaje potrebné na ďalšie poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
d) dátum vystavenia a identifikáciu ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka.

Poskytovateľ je povinný na základe písomného vyžiadania, ak v písmene a) nie je ustanovené inak,
poskytnúť výpis zo zdravotnej dokumentácie v rozsahu, ktorý priamo súvisí s účelom vyžiadania,
a) registrovanému občanovi po preukázaní sa povolávacím rozkazom na odvod na účely odvodu
a vojakovi v zálohe po predložení písomného vyžiadania obvodného úradu v sídle kraja na účely
prieskumu jeho zdravotnej spôsobilosti,
b) príslušnému orgánu na účely sociálnej pomoci, štátnej sociálnej dávky alebo služieb zamestnanosti
podľa osobitných predpisov,
c) inšpektorátu práce a orgánom dozoru podľa osobitných predpisov na účely vyšetrovania pracovného
úrazu alebo choroby z povolania,
d) príslušnému orgánu na účely medzištátneho osvojenia dieťaťa,
e) osobám oprávneným nahliadať do zdravotnej dokumentácie, ak rozsah vyžiadania nepresahuje
rozsah sprístupňovania údajov zo zdravotnej dokumentácie týmto osobám podľa § 25 ods. 1 zák.
č. 576/2004 Z.z.,
f) súdu na účely trestného konania alebo občianskeho súdneho konania,
g) lekárovi pracovnej zdravotnej služby na účel posúdenia zdravotnej spôsobilosti na prácu.

2. V termíne od 1.4.2015 je poskytovateľ povinný dodržiavať cenník všetkých
zdravotných výkonov, ktorý musí bezodkladne a preukázateľne zaslať vrátane každej
jeho zmeny samosprávnemu kraju príslušnému podľa miesta prevádzkovania
zdravotníckeho zariadenia.
V zmysle §79 ods. 1 písm. g) zákona č. 578/2004 Z.z. je poskytovateľ povinný umiestniť
na prístupnom a viditeľnom mieste cenník všetkých zdravotných výkonov, ktoré poskytuje poskytovateľ;
za prístupné a viditeľné miesto sa považuje vyvesenie cenníka vo vstupných priestoroch, priestoroch
čakárne alebo iných verejne prístupných priestoroch zdravotníckeho zariadenia a uverejnenie
na webovom sídle poskytovateľa, ak ho má zriadené.

3. V termíne od 1.6.2015 je poskytovateľ, s ktorým má zdravotná poisťovňa uzatvorenú
zmluvu, povinný umiestniť na prístupnom a viditeľnom mieste vo vstupných
priestoroch alebo v priestoroch čakárne zoznam zdravotných výkonov a služieb
súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktoré poskytovateľ poskytuje
a pri ktorých môže požadovať úhradu podľa osobitných predpisov.
4. V termíne od 1.6.2015 je poskytovateľ, s ktorým má zdravotná poisťovňa uzatvorenú
zmluvu, povinný dodržiavať zoznam zdravotných výkonov a služieb, pri ktorých
možno požadovať úhradu a ktorý musí bezodkladne a preukázateľne zaslať vrátane
každej jeho zmeny KSK.

Ordinačné hodiny
V termíne od 1.4.2015 do 30.4.2015 (najneskôr) je poskytovateľ ambulantnej zdravotnej
starostlivosti, ktorého ordinačné hodiny nie sú v súlade s právnymi predpismi účinnými
od 1. apríla 2015, povinný požiadať KSK o schválenie a potvrdenie ordinačných hodín.
Takýto poskytovateľ je oprávnený prednostne poskytovať zdravotnú starostlivosť
vo vyhradených ordinačných hodinách, ktoré boli schválené a potvrdené KSK podľa
právnych predpisov účinných do 31. marca 2015, najneskôr do 30. júna 2015.
a) ordinačné hodiny schválené a potvrdené podľa právnych predpisov účinných
do 31.3.2015 nie sú v súlade s novelou zákona č. 577/2004 Z.z. vtedy, ak
obsahujú aj schválenie a potvrdenie ordinačných hodín určených na prednostné
poskytovanie ambulantnej starostlivosti,
b) poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí požiadajú KSK o schválenie
a potvrdenie ordinačných hodín v zákonom stanovenom termíne od 1.4.2015

do 30.4.2015 (najneskôr) budú schválené a potvrdené ordinačné hodiny
s účinnosťou od 1.7.2015,
c) poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí požiadajú KSK o schválenie
a potvrdenie ordinačných hodín pred 1.4.2015 alebo po 1.5.2015 budú
schválené a potvrdené ordinačné hodiny s účinnosťou odo dňa schválenia
a týmto schválením a potvrdením ordinačných hodín strácajú platnosť
ordinačné hodiny schválené a potvrdené KSK podľa právnych predpisov
účinných do 31.3.2015.

Prehľad ďalších dôležitých zmien v novele zákona č.577/2004 Z.z. o rozsahu
zdravotnej starostlivosti... účinnej od 1.4.2015:
1. Súčasťou zdravotného výkonu je
a) objednanie poistenca na vyšetrenie vrátane objednania na konkrétny čas,
b) vypísanie lekárskeho predpisu alebo vypísanie lekárskeho poukazu,
c) vypísanie odporúčania na poskytnutie špecializovanej ambulantnej starostlivosti alebo
vypísanie odporúčania na poskytnutie ústavnej starostlivosti,
d) vypísanie návrhu na kúpeľnú liečbu,
e) potvrdenie o návšteve lekára alebo potvrdenie o návšteve iného zdravotníckeho
pracovníka.“.
Vyššie uvedené súčasti zdravotného výkonu:
 nemôžu byť poskytovateľom zdravotnej starostlivosti spoplatňované,
 nemôžu byť uvedené v cenníku poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
2. Poskytovateľ, s ktorým má zdravotná poisťovňa poistenca uzatvorenú zmluvu, nesmie
požadovať od poistenca úhradu za zdravotnú starostlivosť, ktorá sa plne uhrádza na základe
verejného zdravotného poistenia podľa tohto zákona.
3. Poskytovateľ nesmie podmieňovať poskytnutie zdravotnej starostlivosti úhradou
nad určenú spoluúčasť poistenca podľa tohto zákona a predpisov vydaných na jeho
vykonanie, ani iným plnením (darovacia zmluva).
4. Poskytovateľ, s ktorým má zdravotná poisťovňa poistenca uzatvorenú zmluvu, môže
požadovať od poistenca úhradu za zdravotnú starostlivosť poskytnutú pri chorobe uvedenej
v zozname chorôb najviac vo výške spoluúčasti poistenca podľa tohto zákona a predpisov
vydaných na jeho vykonanie.
Poskytovateľ môže požadovať od poistenca úhradu za služby súvisiace s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti najviac vo výške spoluúčasti poistenca podľa tohto zákona
a predpisov vydaných na jeho vykonanie.
Zdravotné výkony poskytované pri chorobe uvedenej v zozname chorôb a služby súvisiace
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktoré poskytovateľ poskytuje a pri ktorých môže
požadovať úhradu, kontroluje vyšší územný celok príslušný podľa miesta prevádzkovania
zdravotníckeho zariadenia výkonom dozoru podľa osobitného predpisu.

5. Poskytovateľ, s ktorým má zdravotná poisťovňa poistenca uzatvorenú zmluvu, môže
požadovať od poistenca úhradu za nadštandardný pobyt v zdravotníckom zariadení ústavnej
starostlivosti, ak poistenec o nadštandardný pobyt písomne požiada.

Prílohy usmernenia:
1. Nariadenie vlády č. 777/2004 Z.z., ktorým sa vydáva „Zoznam chorôb, pri ktorých sa
zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného
zdravotného poistenia“
2. Nariadenie vlády SR č. 722/2004 Z.z., o výške úhrady poistenca za služby súvisiace
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
3. Usmernenie odboru sociálnych vecí a zdravotníctva Košického samosprávneho kraja
č. 2/2015 „Postup schvaľovania a potvrdzovania ordinačných hodín“

Košice 18.3.2015

MUDr. Štefan Lipčák
lekár samosprávneho kraja

