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 Zoznam výkonov a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti  

Zdravotný výkon

VYŠETRENIE

rada  

Použitie a vyhodnotenie dotazníka - hlásenie do registra

Zhodnotenie rtg. dokumentácie, ak nie je vykonané pracoviskom RTG.

Konzílium v  zdravotníckom zariadení  

Komplexné predoperačné vyšetrenie

Cielené vyšetrenie dvoch alebo viacerých orgánových systémov alebo dispenzárna kontrola  

Dôkladné  vyšetrenie jedného orgánového systému alebo kontrolné vyšetrenie 

SŤAŽENÝ VÝKON

Pri ambulantnej zdravotnej starostlivosti o  

b) dieťa do veku piatich  rokov 

Opätovné vystavenie lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu. 

Vystavenie  lekárskeho  nálezu, alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie  na účely 

b) sociálneho poistenia podľa osobitného predpisu, 

c) nezamestnanosti podľa osobitného predpisu,

d) štátnych sociálnych dávok podľa osobitného predpisu.

Vystavenie návrhu   na    kúpeľnú starostlivosť.  

Podrobná lekárska správa

Používanie svetového jazyka pri komunikácii s pacientom

Vykonanie jednoduchého  zdravotného  výkonu: napríklad odstránenie stehov, lokálne 
ošetrenie podnebných mandlí, aplikácia liečiv, napríklad do vonkajšieho zvukovodu a pod. 

Rozbor a plánovanie cielených terapeutických postupov na ovplyvnenie chronických ochorení 
alebo ochorení viacerých orgánových systémov 

Vyhodnotenien laboratórnych výsledkov vo vzťahu k zdravotnému stavu lekárom 
špecializovanej starostlivosti 

Komplexné vyšetrenie na  posúdenie zdravotného stavu osoby pred vycestovaním do 
zahraničia, alebo ktorá sa vrátila  z rizikových oblastí sveta, na vylúčenie importovaných nákaz

a) pacienta  ťažko  mobilného,  imobilného, mentálne postihnutého, dementného,  zrakovo 
alebo sluchovo postihnutého,

c) u dieťaťa do veku piatich  rokov možno k časti špecifické výkony vykazovať  príplatok k 
výkonom:  odber  krvi, injekcie, infúzie,  odobratie sterov,  punkcie 

pri  výkonoch : odber  krvi, injekcie, infúzie,   transfúzie, infiltrácie, implantácie, odobratie 
sterov,  punkcie a výkone očkovania.

Vystavenie tlačiva Hlásenie choroby z povolania, hlásenie profesionálnej otravy, iného  
poškodenia zdravia pri práci,  vystavenie  potvrdenia   o  zistení  choroby z povolania,   
potvrdenia o návšteve  u  lekára, u klinického  logopéda  alebo klinického   psychológa   a iné  
jednoduché potvrdenia,   vystavenie potvrdenia  o dočasnej pracovnej neschopnosti, 
vystavanie preukazu o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti, vystavenie potvrdenia o 
potrebe ošetrovania alebo starostlivosti, vystavenie potvrdenia o potrebe preradenia na inú 
prácu, vystavenie potvrdenia o očakávanom dni pôrodu, regresné hlásenie, správa alebo 
hlásenie o úraze.    

Tento výkon vykonaný pre potreby inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby ako je zdravotná 
poisťovňa sa uhrádza fyzickou alebo právnickou osobou, na účely alebo v záujme ktorej sa 
výkon vykonáva (napríklad zamestnávateľ, sociálna poisťovňa alebo iná poisťovňa ako 
zdravotná poisťovňa a orgány činné v trestnom konaní). 

Správa   o  chorobe   len  na   osobitné  vyžiadanie zdravotnej poisťovne, napríklad návrh na 
liečbu v zahraničí zdravotnej poistovni Európskej únie.

a) sociálnych služieb, dávok sociálnej pomoci a peňažných príspevkov podľa osobitného 
predpisu. Vystavenie bodového   ohodnotenia   pracovného   úrazu,   alebo vystavenie     
bodového     ohodnotenia    sťaženého spoločenského  uplatnenia. 

Tento výkon vykonaný pre potreby inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby ako je zdravotná 
poisťovňa sa uhrádza fyzickou alebo právnickou osobou na účely alebo v záujme ktorej sa 
výkon vykonáva (napríklad zamestnávateľ, sociálna poisťovňa alebo iná poisťovna ako 
zdravotná poisťovňa)

Tento výkon vykonaný pre potreby inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby ako je zdravotná 
poisťovňa, sa uhrádza fyzickou alebo právnickou osobou na účely alebo v záujme ktorej sa 
výkon vykonáva. 

 Podrobná lekárska správa je podrobný   výpis   zo   zdravotnej   dokumentácie v prípadoch,  
keď sa  inému lekárovi  neodovzdáva kompletná  zdravotná dokumentácia,  napríklad pri 
zmene  trvalého  pobytu, odchode  pacienta  do iného štátu a pod.

Vystavenie lekárskej správy v niektorom zo svetových jazykov alebo preklad správy zo 
svetového jazyka
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Prehliadky sa uhrádzajú zamestnávateľom.

Vyšetrenie pracovníka  vykonávajúceho rizikové práce lekárom pracovného lekárstva

Cirkulárny obväz hlavy,   stabilizujúci obväz krku,  obväz rany 

Malý  dlahový   obväz  aj  ako   núdzový  obväz  pri zlomeninách

Malý dlahový obväz pri opätovnom založení tej istej, nie novovytvorenej dlahy

Sadrový dlahový obväz

Sadrový  dlahový  obväz  pri  opätovnom založení tej istej, nie novovytvorenej dlahy

Injekcia  intrakutánna, subkutánna, submukózna, subkonjuktiválna alebo intramuskulárna.

Injekcia intravenózna

Odobratie kapilárnej krvi

Zavedenie katétra do periférnej cievy

Aplikácia liečiv injekciou do parenterálneho katétra. 

Infúzia intravenózna v trvaní od 10 do 30 minút

Infúzia  intravenózna  v  trvaní  viac  ako 30 minú vrátane výmeny infúznych fliaš

Odobratie, príprava a odoslanie sterového   materiálu  na mikrobiologické  vyšetrenie

Punkcia lymfatickej uzliny,  cysty, ganglia, serómu,hygrómu, hematómu alebo abscesu

Umelé dýchanie (napríklad z  úst do úst, dýchanie vakom,dýchanie aparátom)

Umelé dýchanie a extratorakálna tlaková masáž srdca

Ústna a nasotracheálna intubácia

Inhalácia  kyslíka vrátane  inhalovaného kyslíka, za každých 30 minút. 

Povrchová  anestézia oropharyngu alebo hltana alebo hrtana  a (alebo)  bronchiálnej oblasti. 

Infiltračná anestézia jednej oblasti s použitím lokálneho anestetika v množstve do 5 ml.

Lokálna  anestézia  pri   bolestivom  ošetrení,  pri jednom ošetrení.  

OTORINOLARYNGOLÓGIA

Hlásenie infekčných chorôb, onkologického ochorenia, hlásenie nežiadúcich účinkov lieku. 

I. NOS A PRINOSOVÉ DUTINY

Aplikácia leptavých alebo dekongestívnych medikamentov v nose a nosohltane.

Zastavenie  krvácania  z  nosa  leptaním  a  (alebo)tamponádou.

Zastavenie  krvácania  z  nosa  kauterizáciou.

Predná nosová tamponáda 

Odstránenie  cudzích  telies  z  nosovej  dutiny.

Odstránenie tamponády

Chirurgické odstránenie  zaklineného cudzieho telesaz nosovej dutiny

Endoskopické  vyšetrenie  nosových  dutín  a (alebo)nosohltana

Prehliadky študentov a   pracovníkov,  u   ktorých  sa  vyžaduje osobitná zdravotná 
spôsobilosť

Prehliadky vojakov v služobnom pomere, 1x ročne. Ide o preventívne prehliadky nad rámec 
zákona o rozsahu, ktoré sa uhrádzajú zamestnávateľom.

Vypracovanie  návrhu  preventívnych  opatrení  proti poškodeniu   zdravia  pri  práci  alebo 
proti vzniku choroby z povolania

môže vykazovať ošetrujúci  lekár   a  lekár   pracovného lekárstva. Výkon sa uhrádza 
zamestnávateľom.

Odobratie krvi venepunkciou do jednej striekačky alebo do jednej skúmavky, vrátane 
odberovej súpravy, za každú súpravu 

Odber krvi do uzavretého systému, alebo odber pri podozrení na infekčné ochorenie, za každú 
odberovú súpravu

Medikamentózne  ošetrenie   infiltráciou,  za  každé ošetrenie. Liečivo nie je súčasťou výkonu 

Sondáž  a (alebo)  katetrizácia fistúl  alebo chybne vytvorených  ciest,  systémov   ciest  alebo  
dutín, prípadne aj lokálna injekcia alebo instilácia

Odber a odoslanie biologického materiálu  na  bakteriologické,sérologické, mykologické, 
virologické a parazitologické vyšetrenie

Odber a odoslanie biologického  materiálu  na  bakteriologické,sérologické, mykologické, 
virologické a parazitologické vyšetrenie  pri dôvodnom podozrenína infekčné ochorenie 
vrátane dezinfekcie.

Otvorenie   horných  dýchacích   ciest  koniotómiou, koniopunkciou,    prípadne    aj     
endotracheálnou intubáciou

Povrchová  anestézia hlbokých  častí nosa,  bubienka a (alebo)  bubienkovej  dutiny    a  
(alebo)  povrchová anestézia pokožky.

Komplexné predoperačné vyšetrenie, vrátenia zhodnotenia výsledkov laboratórnych a 
prístrojových vyšetrení. 

Cielená    odborná    inštruktáž  - oboznámenie pacienta  s   používaním  a  obsluhou 
jednoduchých  technických  a  kompenzačných pomôcok,zariadení a prístrojov 

Predná   a  zadná   tamponáda  nosovej   dutiny  ako samostatný výkon. Cena balónového 
tampónu sa hradí osobitne.

Diferencujúce  kvalitatívne určenie  čuchu minimálnetromi   aromatickými   látkami,   tromi   
zmiešanýmiaromatickými  látkami  a  jednou  látkou  dráždiacoutrojklanný  nerv,  prípadne   
skúška  chuti  vrátanesubstancií
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Odstránenie dvoch nosových polypov alebo iných novotvarov z nosovej dutiny.

Otvorenie abscesu nosovej priehradky a drenáž

Orientačné vyšetrenie čuchu a (alebo) chuti

Punkcia čeľustnej dutiny  vrátane výplachu a (alebo)instilácie medikamentov

Endoskopické  vyšetrenie  čeľustnej  dutiny  

Odsávanie exudátu z nosa a !alebo  prinosových dutín

Odstránenie tamponády alebo drenáže z antra

Úplné alebo čiastočné  vyprázdnenie čeľustnej dutiny cez nos endoskopom

II. HLTAN, HRTAN, REČ, UCHO

a) Hltan, hrtan

Odstránenie zaklíneného  cudzieho  telesa  z ústnej dutiny alebo z hltana

frenulotómia

Konzervatívne ošetrenie podnebných mandlí, napríklad výter

Incízia abscesu v ústnej dutine

Incízia paratonzilárneho abscesu

Punkcia paratonzilárneho abscesu

Opätovné otvorenie paratonzilárneho abscesu

INepriama laryngoskópia a/alebo instilácia medikamentov a/alebo leptanie v hrtane.

Leptanie v hltane a dutine ústnej

Liečebná bronchoskopia cez stómu

Probatórna  excízia z  hrtana,  indirektne

ošetrenie tracheostómy vrátane výmeny tracheálnej kanyly

b) Reč

Verbálna intervencia pri poruchách hlasu a reči

c) Ucho

Odstránenie ušného mazu jednostranne

Vyšetrenie a ošetrenie operovaného ucha.

Odstránenie  voľne  uloženého   cudzieho  telesa  zo zvukovodu .

Aplikácia  medikamentov do  zvukovodu pri  otoskopii jednostranne.

Otoskopické vyšetrenie jednostranne

Incízia furunkula vonkajšieho zvukovodu

Kaustika  vo  zvukovode  alebo  v bubienkovej dutine 

Insuflácia  vzduchu do  sluchovej trubice  s použitím tlaku

Katetrizácia sluchovej trubice  a (alebo) instilácia medikamentov cez katéter

Paracentéza

Výmena protézky kryjúcej perforáciu blanky  bubienka

Aplikácia  medikamentov  do  bubienkovej  dutiny pri zrkadlovom osvetlení

Orientačné vyšetrenie vestibulového aparátu

Klasické  vyšetrenie  sluchu  (hlasitá  reč,  šepot,vyšetrenie ladičkou)

Tónové prahové audiometrické  vyšetrenie u dospelých obojstranne

Prahová audiometria na frekvenciách do 16 000 Hz. 

Rečová audiometria, aj obojstranne, slúchadlami. 

Rečová audiometria  vo voľnom  poli na prispôsobenie naslúchacieho prístroja

Výber a nastavenie naslúchadla foniatrom, najviac tri

Tónové  prahové audiometrické  vyšetrenie u  detí do desať rokov obojstranne

Tónové nadprahové audiometrické vyšetrenie u detí do desať rokov

Tympanometria  na meranie impedancie blanky bubienka

Vyhotovenie   odtlačku  z   uchana individuálnu tvarovku k naslúchadlu jednostranne .

Vyšetrenie otoakustických emisií - skríning novorodencov.

Vyšetrenie otoakustických emisií  u dospelých.

Detská audiometria (do 10 rokov veku)  

Malý chirurgický výkon  v nosovej dutine,ako  napr. rozrušenie zrastov, elektrokauterizácia 
sliznice,probatórna excízia,instilácia medikamentov,repozícia fraktúry nosa.

Odstránenie viac ako dvoch nosových polypv alebo jedného veľkého novotvaru z nosovej 
dutiny.

Odstránenie  jedného  alebo   viacerých  polypov  zo zvukovodu alebo z bubienkovej a 
trepanačnej dutiny

Binokulárne  otomikroskopické  a rinomikroskopické vyšetrenie vonkajšieho,stredného ucha 
jednostranne

Vyšetrenie   reflexov   vnútroušných   svalov,  ipsia kontralaterálne, decay-reflex, aj 
obojstranne

Audiometrické  vyšetrenie  prahového  tónu   vrátane   nadprahového audiometrického  
vyšetrenia 

Audiometrické  vyšetrenie  prahového  tónu   vrátane   nadprahového audiometrického  
vyšetrenia 
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Detská audiometria (do 10 rokov veku) aj nadprahové audiometrické vyšetrenie 

 VÝKONY V CHIRURGICKÝCH ODBOROCH

Zhodnotenie rtg.dokumentácie, ak nie je vykonané pracoviskom RTG.

Prvé ošetrenie malej rany

Ošetrenie malej rany vrátane uzavretia rany

Ošetrenie malej rany vrátane zarovnania okrajov rany

Prvé ošetrenie veľkej rany

Ošetrenie veľkej rany vrátane uzatvorenia rany

Ošetrenie veľkej rany, vrátane zarovnania a uzatvorenia rany

Odstránenie  sutúry  alebo  svoriek  z  malej  rany,prípadne pri viacnásobnom ošetrení. 

Odstránenie sutúry alebo stehov z veľkej rany

Odstránenie cudzieho telesa uloženého a hmatného podpovrchom kože alebo sliznice

Preväz  popáleniny I.  alebo II. stupňa  (ruka, noha,tvár), za každý preväz

Ošetrenie malej rany hojacej sa per secundam

Ošetrenie veľkej rany hojacej sa per secundam.

Zavedenie jedného alebo viacerých drénov do rany

Otvorenie abscesu ležiaceho povrchne pod kožou, sliznicou alebo excísia furunklu

otvorenie hlboko ležiaceho abscesu

otvorenie flegmóny elebo excísia karbunklu

Výplach cez zavedený drén

Výmena tracheálnej T-kanyly

Sutúra malej  rany ústnej sliznice  v dĺžke do  3 cm ako samostatný výkon

Sutúra väčšej rany ústnej sliznice  v dĺžke nad 3 cm ako samostatný výkon

Sondáž a  (alebo) bužírovanie vývodu  príušnej alebo podsánkovej slinnej žľazy

SPOLOČNÉ LIEČEBNÉ A VYŠETROVACIE ZLOŽKY

Odobratie kapilárnej krvi

Odber krvi zo žily, najmenej 200 ml krvi

Odber biologického materiálu na mikroskopické vyšetrenie

Odber biologického materiálu do transportného média.

rtg: Lebka prehľadne v dvoch rovinách

Paranazálne dutiny

Krčné orgány alebo ústna spodina

USG vyšetrenie prínosových dutín pomocou B-módu 

prepichnutie uší

iné chirurgické výkony 

Usmernenie pacienta s použitím kompenzačných a technických pomôcok,   u  závažne   
postihnutého  dieťaťa  alebo mladistvého  do  dosiahnutia  18.  roku  veku, podľa potreby s  
angažovaním zodpovednej osoby .

Prvotné  ošetrenie  popáleniny  I.  alebo II. stupňa(ruka, noha,  tvár), za každú  
popáleninu(toilette, debridement, topické prostriedky)

Excízia  malého  kúska  sliznice  alebo  kože  (malý benígny tumor, napríklad epulis,  
hyperplázia, leukoplakia, probatórna  excízia) alebo  excízia malého, v koži uloženého nádoru

Odobratie krvi venepunkciou do jednej striekačky alebo do jednej skúmavky, vrátane 
odberovej súpravy, za každú súpravu 

Odber krvi do uzavretého systému, alebo odber pri podozrení na infekčné ochorenie, za každú 
odberovú súpravu

Odobratie, príprava a odoslanie sterového materiálu na cytologické a mikrobiologické 
vyšetrenie, vrátane fixácie a nákladov

Odber a odoslanie biologického materiálu na bakteriologické,sérologické, mykologické, 
virologické a parazitologické vyšetrenie

Odber a odoslanie biologického  materiálu  na  bakteriologické,sérologické, mykologické, 
virologické a parazitologické vyšetrenie  pri dôvodnom podozrenína infekčné ochorenie 
vrátane dezinfekcie.

Telefonická  konzultácia  mikrobiológa,  biochemika,hematológa,     imunológa,    patológa,    
genetika,toxikológa,  farmakológa a iného lekára,  prípadne  iného odborného pracovníka   
SVLZ   so   zápisom   do   dokumentácie pracoviska poskytujúceho konzultáciu

Ultrazvukové vyšetrenie mäkkých častí krku (štítna žľaza a jej okolie, slinné žľazy a regionálne 
lymfatické uzliny)
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