
Dodatok č. 30

k zmluYe č. íONSP20002í8

čt. l
zmluvné strany

1.'l. všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
sidlo; Panónska cesta 2, 851 04 Bralislava - mestská ěasť Petržalka
zastúpená: lng.RichardStrapko,predsedapredstavensiva

MUDr, Beata Havelková, MPH, podpredsedníčka predstavenstva
_ lng, [ubomir Kováčik, ělen predstavenstva
lco: 35937a74
lč DPH: sK2o22o27o4o
Banka: Štátna pokladnica
číslo úáu| sK76 8180 0000 0070 0018 2387
zápis: obchodný register okresného §údu Bratislava l, odd,: sa, vložka č_

3602lB

osoba oprávnená konať vo Veci zmluvy|
lng, Katarína Jedináková, regionálna riaditetka oddelenia nákupu zdravotnej starostlivosti,
adresa; Partizánska 2315, 91'1 01 Trenčin
(ďalej len,poisťovňa')

a

1.2. Ngmocnica s poliklinikou iiy|ava
sídlo| staromyjavská 59.907 01 [ryjava
zastúpená: PhDr. Elena Šteíiková, lvtPH, poverená riadením nemocnice
tčo: ao61o72,1
lč DPH: sK2o21o39988
banka: Štátna pokladnica
ěíslo účtu: SK98 8180 0000 0070 0051 0627
identifikátor poskytovatera: P82987
(ďalej len,,poskytovater')

uzatváraiú

tento dodatok (ďalej len ,,dodatok")
k zmluve č, 1oNsP2000218 (ďalej len ,zmluva").

čl. z
predmet dodatku

Na základe bodu 8.8, zmluvy sa s účinnosťou od 28,09,2021 zmluvné strany dohodli na týchto
zmenách zmlUvy:

2.1. Priloha č, 1 zmluvy - cena a podmienky úhrady zdravotnej slarostlivosti Čl. lzložky
úh?dy za poskytnutú zdravotnú starostlivosť (všeobecné ustanovenia) sa doplňa
nasledovným znením:

l. Kapltácia

Kapitáciou sa rozumie paušálna mesačná plalba za poskytovanie zdravotnej slaíosťivosti poislencovi, s ktoúm má
poskytovatel uzatvorenú platnú e účlnnú dohodu o posMovani zdravotnej slarostlivosti (ďalej len ,dohoda.),



prizmene poskytovaleta z dóvodu od§túpenie od dohody je po§Movalel povinný preuká'alélne odoýzdať ždravotnú).oxumenláou a.ebo iei íovnopi§ do 7 dni od ,ejvyžiadania novému poskylovatelovi, s ktorým porstenec uzaúoril 'dohodu á oznámťdálum ukončrnja dohodv Dóiaťovni,poistenec móže máť účinnú dohodu iba 6 jedným poskytovatelom všeobecnej ambulantnej §larosllivosli a s
Fdným poskylovalelom špeoalizovane1 ambuiantnej siarosit,vost v oooori gynerlrooi" 

" 
oii"o"r"wo.Al( polslenec uzalvori dohodu § ďalšlm poskylovalelom všeobecnel ambulantnéj slarosllivost álebo

s poskylovatelom, šp_edalizovanéj ambulantnej s.;ostvosri v oolore gyier<oúlia i'joroaníctvo, polstovna
I_la_"l11ášli !, 

5762004z, ž, akc€p|uie účinnosť novejdohody až po zá;,ku povionq donoav rzn. pniym anom
:,,"_l!:ri9 i9:,j* *,.ledujúcom po m€slao, v ko.om bolo doíuěné od§túpenie od dóhody, Ý pííúd;konliiHu
sá.kapnáclá uhódzá poskytovátelovi, kloď má ako posledný s Poistencom uzávretú platnú Dohodu a §účasne napožládánle zdravolnei poisťovni doručí píeukáalelné odstúpenie polslenca od oohody § píecíďádzaiúcim

|]:_9:11!,:411]:" * nevzťahuje na pripady nalodenE dieťaťa,zmeny lívalého a preďodného bydliskápo§renc€, odcnodov a plichodov poislencov z á do EÚ a na pripády láxanvne vymedzené zákonoí,576120ú z. z.
yl'::i"_f_."__'y_1|9 rŤdoch hradená s presnosťou na deň, Vprípade, že počas kalendárneho íne§iacá dójde
x umnlu polslencá ]e kapúcia híadená s píesnosťou na deň,
Kapilácia sa neuhr3
dza posMovatelovi za poistencov EÚ, Nólska, Lichtenšlajnska, lslandu, Švájóarska, srbs|€, bezdomovcov,
cudzincov a poistencov, ktorí majú podtá plálnej léglslalivy náiok len na neodraoil reipettlve potresnrt zuravotnrt
§taíosllivošť,
kapatácia nezáhiňa výkony uhédzané cenou bodu alebo cenou za výkon, uvedené v tabulke cena bodu, alebo cena
za výkon a náklady na lieky so symbolom úhrady "A. zarádené do án;u lieko, púta osotitneno práapi"u,

2. Úhrada za výkony vyjad.ená cenou bodu

(Jhradá ža výkony Uvedené v tabuíte cena bodu sa vypočlta ako násobok iednotkovej ceny bodu á poáu bodov
daného výkonu, Poc€t bodov vyplýva z opalrenia ,|inlsterstva zdíavotniŇa sR, ttorym 'sa ustanovu;e rozsatr
regulácje cién v oblasti zdravotn ícfua platného v čase po§Mnulia výkonu, pokiatpotrt uoiov nevyptyva z opatrenia
Minisleístva zdravolnlctva,sR, ktorým sa ustanovuje íozsah regulácie cien v obLsti zdlavolnictvá 

'htnéhó 

v čas€poýylnúE vykonu. použije sa počet bodov pre daný yýkon Uvedený v poslednom opatleňí Minislelstva
:9:.,::,|.li"!:.9l, h"jy3 

"á 
uslanovqe rozsah regLjlácie cien 

' 
oblasti zdraúolni;tvá, v horom bol počet bodov pre

dany vyion stanovený, V plipade zmluvne dohodnulého počtu bodov, použaje sa pre Výpočel úhrady za daný výionpoČel bodov vyplývájl]ci zo zmlL]vy,

výkony uvedené v tabuke cena bod, sa vo všeobecne] ambulanhej §taíostlivosti a špecializovanei embulantngi
slarostlivosliv odborc gynekológia a pórodníclvo uhíádz4ú za kapitouáných poi"t"ncou á poisrenáuÉú, rioiirili
nárok na úhíadu 2dravotnej slalosllivo§ti v plnom rozsahu v zmyšte platnei |egislativy, ák'niejé v labuke L]v€d€né
inák.

3. Úh.ada za výkony vyjadroná cenou za výkon

Výtony Uvedené v tabulk€ cená za ikon sa uhrádzalú cenou za Výkon, c€na za výkon zahlňa náklady a úhíadu
za zdravolnú sl8losllivosť posky'nulú pri danom Vlikone, pokial nie,e Uvedené inak,

4. lndividuálné zložky rthřady

lndividuálne zložky úhrady §ú lndividuálna dodálková kapjtácia a lndividuálná pnpočitateíná položká a predstavuiú
iednu žo z]ožiď úhJady za po§kytnulú zdravotnú slárosťivosť. poisťovňa ndivid'ulinu zloutrrú'hraoy posiytovateŇ
Uhrádza vo výške, klorá je závislá od Plnenia Hodnoliació pa€metíov (dalejáko,HP"),

4.,l. lndividuálna dodatková kapitácia

lndividuálnou dodat|ovou kapilác.u (ďalej aJ ako.|DK') sa rozumie pa!šáína mésačná úňradá za xaždého
Kapnovaneňo polslencá, llorá sa hladi spoiu s Kapitaoou Vo výšk€ Výsledne] ceny loK, Výs|edna cená loK sa
vypoeiE aío násobok Základu ple výpoóel lDK a výsledného percenlá plnenl. HP v prísludnom lype zdrevotnej
§laíosťivosti (ďalej ako lyp zs).

4,2. lndividuálná p.ipočítatoíná položka

lndividuálnor.l píipočltateanou položkou (ďalejajako"lpp') sarozumle úh6dak vyblaným výkonom v špéciálizovanéj
ámbulantnéj §larostlivo§ti, typzs200 a21o, ktore sú uvedené v tabuí* e zákíad pie ,rÝ'oočei ceny leP, teesá
vykazuje vo výšké výsl€dnej ceny lPP ako pripočílslelná po_|ožka kvybranému Výt<onu vriáiiru, v ttoóm sa vyrazu;e
vyDraný výkon, a híadl sa spolu s týmlo vý*onom, Pokial v lejto píílohe nie je uvedené inak, v pípáde, ák sa'v
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ambuláncii poskyln€ pecientovi v jeden deň Viac Vybíaných výkonov, lPP sa vykázuje ibá kjednému z nich v poáe
jeden,

Výsl€dná cena lPP sa vypočita ako násc,bok základu pre výpočei lPP e Výsledného percenta plnenia HP,

lPP móže poskytovalel Vykazovať iba né ambulanciách polik|inického typu,

4.3, Hodnotiaca pa]ametae

HP ovplyvňUjú úslednú cenu jndivaduá nych zložiek úhrady poskytovatelá uvedenýó v bodoch 4,1, á 4,2- lohto
článku. Vý§ledné percento plnenia HP,e §úáom váh jednotliyýó splnených paíamelrov, Kriléňum pre splnenie
paÉmétra vjednotlivých typoch zdravohej staíostlivosli je uvedené v labuíke ,Hodnoiiace paramelre"
v čiánku lllejlo prilohy, Pri§plneni kritérb je paíametru prřadená Uvedená váha v percentáó, pri ne§plneníkíitéňa
je váha prislušného paramelra 0oÁ. zoznam a váhy pammetrov áko aj doplňujúce infoímácie pre jednoťivé lypy
zdravotnej slarostlavosti sú Uvédené v dánku lllejto plílohy-

HP vyhodnooJje poisťovňa každý kalendámy štvrťrok za obdobie, ktoré tomuto štvťroku predchádza, Ak nie je
hodnotené obdobie inak šp€cilikované v doplňujúciď iníormáciách k pá€metlom, vyhodnocuje sa predchádzajúci
ká|endámy šlvťrok,
Každú zmenu Výsledného pln€niá HP oznámi poisťovňa poskytovalelovi a lo buď pisomne foímou lislu, alebo
8l€ktíonicky v ePobočke, zmenu poisť,]vňa po§kylovateíovi oznámi najneskóí v poslédný deň mesiaca, ktorý
predchádza mesiacu, od ktorého má byťzmena účinná.

HP vyhodnocuje poisťovňa u po§kytovateía za kďdý lyp zdravolne, slaíosthvosti samoslatne, V špecializovanej
ambulanlnej slarostlivosti (typ Zs 200, 210) (ďalej ai ako "šAs') sa Vyhodnocujú HP za každú odboínosť, Výsledné
perc€nto plnenia HP za celú ŠAs, ktoíé ovplyvňuie výslednú cenu lPP Vo všelkých odbomo§liach. je Wpočjláné ako
váž€ný arilmelictý priemeí HP zajedno!ťé odbomosti, Aritmetický píiemeí HP je važený pomocou počlu ošetíených
poislencov v jednolliuich odboínosnach sAs

HP vyhodnocuje poisťovňa U poskylovatela iba na ambulaňciách poliklinického typu.

Melodiku a špecifiká aplikované pri VýpoĎte jednollivých HP zverejni poi§ťovňa na svoiom webovom sídl6,

Píiparamelíoch odborného hodnolenia poskylovateía sú poskytovatelia zaradeni do reíerenčných skupín podIa
odbornostj a typu ambulancie poskylovalela, v klorých sa na základe Wtžanej zdíavolnej siarostlivosti
v hodnolenom obdobiVypočíla stredná hDdnota a šlandardná odchýlka, ktorá slúžina určenie homého íesp. dolného
pásma pre účely Vyhodnotenia plnenia pííslušného paíamelÉ.

splnenie parametía Dostupnosť posklovalel dokladuje poisťovni vyplnenim íoímulára "Čistý ordinečný čas
á žoznam lekárov na ambulancii", ktorýje zverejnený na Webovej stránke poisťovne (ďalej ako:,formulář), Foímulár
musi byť v súlade § oídinečnými hodinami, ktoré schválil prislušný samospravny k€j, Dokladovanim §a rozumie
zaslani€ folmulára príslušnej pobočke poisťovni elektronickol,t íoímou, splnenie paíametra Doslupnoď poisťovňa
vyhodnoti na základe podkladov dorucených poskytovatelom podla predóádzajúcej vely ato kprvému dňU
kalendámeho štvďíoka, v ktoíom realizuF vyhodnolenie HP,

5. Úhr.da zdravotnej §taro§tlivoBli v zmysle v9řeiného prÉlubu

Poisťovňa v dosledku Mimoriádnej situácie umožňuje po§kytovateíovi vykazovať aj zdÉvotné výkony uved€né vo
Vere'nom príslube a to za podmienok a spósobom V ňom uvedéných, Vzhradom najednost€nný charakter vydania
a aktualizovánia V€reiného prislubu sa ža píejev súhlasu s Vere'ným prí§íUbom zo strany poskytovalela na účely
tejto zmluvy pováuje poskylnutie a vykázanie zdravotnej starosllivosli v sL]lade s Verejným prislubom v platnom

2,2. ?íiloáa é. 1 zmluvy - cena a podmienky úhrady zdravotnej starostlivosti ČI. l zložky
úhrady za poskytnutú zdravc,tnú starostlivosť (Všeobecné ustanovenaa) sa dopÍňa
nasledovným znenim:

1. všeobecný lekár dos

Kapitácia
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céna kapitácie

cena

3,52 €

od 20 do 28 lokov vrátane 2,8o €
od 29 do 39 rokov vrátáne 2,60 €

od 40 do 4,4 íokov vÉtane 2,64€
od 45 do 49 rokov Vrálane 2,69€
od 50 do 54 rokov Vrátane 2,71€
od 55 do 59 rokov Vrálane 2,82 €
od 60 do 64 íokov vrálane 3.15 €
od 65 do 69 íokov vdlane 3,53€
od 70 do 74 rokov vrátane 3,65€
od 75 do 79 íokov Víálane 3,77 €
od 80 do 84 rokov vrálane 4.13 €

od 85 rokov á V ac 420€

1.2. Úhrade za výkony vyjadrená cenou bodu

Názov, charakteristika.lsbo podňienky úhrady výkonu

]0

Rozboř a plánovanie ciolených terápéutických postupov na ovplyvnenie
chronických ochorení v ámcl komplexného manažměntu poistencá.

. uzalvoíenie dohody o poskytovani zdravotnej staro§llivo§ti v žmysle §
12 zákóna é. 57612004 z. z,.

. Nasiavenie alebo úprava liečby pri diagnóze aňéňovej hypertenzie alebo
dyslipidémie v kombinácii Výkonu č, H0003 alebo č, H0004 alebo č,
H0005 vžmysle odbomého u§memenia I\,íZ sR na poskytovanie
zdrávolne' §larostlivosti do§pelýrn poi§lencom s aítériovou hypeítenziou
alebo dyslipidémioU-

. poskytovatel vykazuje výkon č, 10 píi prevzalí poistenca s chronickým
ochorením a po podpi§ani dohody o poskytovani ždravoinej slaíostlivosti
v kombinácii § úkonom č- 60.

. výkon bude akceptovaný výlučne v kombinácii s výkonom č. 60 alebo č,
H0003 alebo č. HOOM alebo č. H0005,

. Úprava alebo zmena l€rapeutického poslupu mLrsi byť zaznamenaná
v zdlávotne' dokumenlácie vrátane zmeny dávkovania zdóVodnenia
úp€vy medikamenlóznej liečby,

. Akákotvek úpíava lerapeutického pošlupu mu§i byť v súlade s plalnou
leqislalívou a úč€lnou í6ímakoteíapiou,

180 0 021995

11a

Konzultácia prBtrednlctvom řozšírenej elektronickej komunikácie v
online prGtředí (wébová aplikáciá, vidéohovor)

chaíakteíistika zdravolného výkonu:

Konzultácia s poistencom proslíednícfuom preukázeteínej eleklíonickej
komunikácie (webová aplikácia, vadeohovor) v online prostredí, klore je
zabezpečené, pripadne Umožňuje aj zdielanie zdráVolnej dokumentácie,
rcalizáciu íolografi í pacientá^ryšefovaného orgánu na pndanie do zdravotnej
dokumeniácie.

Konzullácia s poišlencom ob§ehuie:
. cielenú anamnézu, resp. anamnézu od poslednej kontroly a popi§

subjektivnych ťažkostivo vzťahu k dvom alebo viacerým orgánovým
syslémom alebo k psychickej poruché,

. zhodnotenie výsledkov, ak ich má poskyiovatél k dispozicii,

. vypisanie receptov, píipadne vypísanie žiadaniek na ďalšie vyšerenie,

. pouČenie poistenca,

. diagnostický záver,

. určenie dátumu ďalšej konzultácie alebo kontroly, pripadne záznam o
odporučení neodkladnej návštevy iného poskytovatela zdíavolnej

21o 0.026



Vykazovanig zdravotného výkonu:
. výkon sa vykazuie ako komplexná starosťivost bez fyzikálneho

vyŠetrenia,
. súčásťou zdravotnej dokumeniácie o výkoneje píeukáatelný ča§ový

údaj z online pÍosiredia,
. diagnostický záver, akie polrebné, dátum ďalšej konzullácie alebo

. pripádn€ záznam o odporučena neodkladnej náVšlevy iného
poskytovalela zdrávotn€j §taíosilivosli,

. výkon sa nevykazuje súča§ne s lnýmivykonmi,

. akje po konzullácii potrebná aj kontrola v ambulancii, vykázujú sa len
,/ýlrcny, ktoíé sa vykonali 6mbulántne, a výkon sa nevykazuje,

. výkon sá vykazuje samo§talne, najviac 1xza deň najedného poistenca,

1b

Konzuliácia píostrednlctvon elektronickej pošty, teleíonicky.lebo sllis

Konžullácia § poisiencom proslrednaclvom elektronickei pošty, sMs alebo
ielefonicky obsahuje:

. cielenú anamnézu, resp, anamnézu od poslednej kontroly a popis
subjektivnych ťažko§tl vo \zťáhu k dvom alebo viacerým olgánovým
syslémom alebo k psychickej poruche popis šubj€ktivnych ťažkosli,

. daagnoslacký záver,

. v pripade polreby urč€nie dátumu ďalšej konzultácie alebo konlroly,
vrátane predpi§u porebných liekovzP, horé vyplynuliz konzultácie
ohladom zdravolného siavu,

. v prapade potléby záznam o odporučeni neodkladnej návšlevy iného
po§kytovaleÍ. zdrávohej slarostlivosti,

. poskyhutie infoímácii poislencovi alebo žákonnému záslupcovi v
súvisloslj so zdravotným §lavom s diagnoslickým alebo liečebným
postupom vrálane nefalmákologiďej a farmakologickej terapie,

Vykazovanie zdíavotného Výkonu:

. výkon sa vykazuie ako ždíavotná starosllivosť bez frzikálneho
vyšetrenia poistenc€,

. súčasťou zdíavolnej dokumeniacie je overitelný časový údaj z online
prostredia, dálum ďalšej konzullácae alebo kont.oly, píípedne zaznam o
odporučenl neodkladnej návštevy iného poskylovatela zdíevotnej
slarosť|vosli,

. výkon sa nevykažuje súéasne s lnýmivýkonml

. výkon sa nevykazuje pre lelefonické objednávanae poistenca,

. vykazuje sa samostatne, najviac 1xza deň najedného poaslenca,

160 0,026

70

opátovné lékáBk vy3tavenig r€c€Ptov ďalebo pouk zov ne áklade
poŽiadavky pol3tgnca prostr€dníctvom ol.Kronlckej pošty, sMs al€bo
ieleÍónu

charakterislika zdravotného VýkonUi

. vystavenie receptov a/a|ebo poukazov elektronickou formou na
lieky/zd€volnícke pomocky/dieteiické potraviny, ktoré poistenec užlva
minimálnejeden mesiac, a nebola realizovaná zmena dávkovania lieku
l6bo liekovej formy lieku

Vykazovánie zdíavotného výkonu:

. výkon sa vykazuje ako staro§tlivosť bezíyzikálneho vyšetíenia
poistenca,

. súčasťou zdíavotnei dokumentácie o výkoneje preukázatelný časový
údaj z online prostíedia.

. údaj, kedy bol recept4eká§ky poukaz vypisaný,

. údaj o píedpise lieku/zdravotnickei pomócky/dieietckej polraviny
poistencovi prosl.€dníctvom

. elekronickýchslužieb,

. výkon sa \zťehuje najedného poislenc€ bez ohíadu na počet
liekov/ždravoiníckych pomócoudietetických polravín, Koré boli

40 0 026



poislencovi predpisané íofinou aeceptu/]ekáíškého poukázu alebo
íormou jednoíazového eleKronic*ého predpisu (t-j, za týchlo podmienok
sa Výkon vykazuje najviac v počle 1x za deň na jedného poislenca),

. výkon sa vykazuje samostalne za každý vyslavený recepl a/alebo
poukaz, ak ide o elektronický predpas liekov/zdravotnickych
pomócoUdielelických polráVln lypu opakovaný íecept (pre§kripčný
záznám s poznámkou ,REPETATUR"),. výkon sa nevykazuje súésne s inými zdíavohými výkonmi.

60

Komplelné vyšetrenie poistenca pň preyzatí dospelej osoby do
zdlavotnej starcstlivosti ako přvotné koínplexné vyšetrenie s
vystavením zdlavotného záznamu.

. uzatvorenie dohody o poskylovani zdravolnej slarostlivosliv zmysle §
12 zákona ó- 576l2ou z. z.,

. posMovaiel poskytne poislencovi kompletné vyšetrénie (kompletná
anamnéza, i/zikálne vyšetrcnie, záloženie ždÉvotnej dokUrnénlácie
a stanovenie diagnoslického záveru a diagnoslic*ého a liečebného
plánu) v termíne do 60 dní od podpísania dohody o po§k}.tovani
zdrávotn€i stárostlivosli,

. vykázaný výkon č,60 muslbyťsúč€§ťou zdrávotnej dokumentácie

. konirola povinného očkovania poistenca,

. kontrcla pošlednej píevenlívnej prehliadky poistenca,

. lnformovaný súhlas poislenca s poskytnutim ždravotnej staíostlivosti
v súvi§lošli výkonom č,60.

350 0,02]995

]60 preventívne vÝkonv 390 0,06000

64

Príplatok pri sťeženom výkone

Príplatok pri slaženom výkone k výkonom č. 4, a,25,26,29 s použitím
osobitných ochíanných zdravotných prostňedkov (respi€tor FFP2,3 prekMý
ruškom, okuliare a / alebo celotvárový priehíadný štii, pokrývka hlavy,
oblečenie s dlhým rukávom zakrývajúc€ aj nohy, jednoíazové rukavice) u
poislencov s podozrením na ochorenie covlD 19.

Výton sa vykazuje k zdravotnému výkonu, klorý súčásne splňa všetky
nasledovné podmienky:
. v prípade definovanom ako su§peklný, pravdepodobný alebo potvídený

pripad cov|D_1g v zmysle Usmemenia hlavného hygienaka slovenskej
republiky v súvisloslis ochorenim covlD-19 spósobeným koíonavírusom
sARs-coV-2 v Zneni plátnom v čáse poskytnutia výkonu (uvedénú
škutočíosť je políebné žáznámenať v zdravotnej dokuhentácii),

. v čase vyhlásenia mimoíiadnej situácie na územíslovenskej r€publiky v
súvislosli pandémiou ochoíenia covlD_19,

. §účasne ho nie je možné odložiť na čás po skončení vyhláseniá
mimoíiadnej situácie na uzemí sloven§kej republiky v súvislosti
pándémiou ochorenia coVlDl 9,

Výkon bude akceptovanýi
. L] kapilovaných poistencov (n6d íámec kapitácie) n€kapilováných

poislencov (ak ide o neodkladnú Zs) a poistencov EÚ (ak splňa|ú
legi§latívne podmienky nároku úhradyZs u EÚ poislencov),

. výkon sa vykazuje najviac 1x za deň najedného poistencá.

Vý*on je híadený nad kapitácju aj pre neprislušných poistencov a ElJ

7o 0 026

5702

Elektrokarctiografické (EKG} vyšetr6nie, šlándard||,ý 12-zvodový ziBnam
EKG

. uzatvoíenie dohody o poskylovani zdravotnei starostlivosti v zmy§le § 12
zákona č- 576noo4 z. z-.

. zaznamenanie popisu e vyhodnotenia záznamu vrátane popi§u
šiandardného í2 zvodového záznamu EKG v zdravotnej dokumenlácii
poislencá u všeob€cného lekáía ple dospelých,

. Vykazovánie jedenkrál pri šúča§nom Vykázani výkonu č, 60 alebo č, 60b
alebo výkonu č, H0003 alebo č, H0004 alebo č, H0005 v zmysle
oíslušnÝch odbomÝch usmemení MZ sR alebo Dri Dodozreni na akútnv

550 0,008105
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koronány syndíóm alebo iné akúlne oďoíenie kádjovaskulámeho

Vykazovanie u poistenc€, za kloreho je hradená kapitiačná platba
u poskylovalela zdíavolnéj slaro§tlivosti v zmysle lejto zmluvy, pň
neodkladnej zdÉvolnej §tarostlivosti a pň súče§nom vykonání EKG
a popisaní EKG záznamo. zážnam a popis musíbyť súčásťou zdravotnej
dokumenlácie.

5702P

vyšétřenia EKG při preventívnej prehliadk6 poistencov 40 řoěných
a §tarších

. Len spolu s výkonom 160,

. Len spolu s výkonom 160,

. vykazovanie u poistencá, za horého je hradená kapitačná plalba
U poskytovateía zdravotnej §tarosl|ivo§liv zmysle tejto zmluvy
pri súčasnom vykonani a popasani šlandardného 12_zvodového EKG
zážnamu, záznam a popis musíbť súčáďou zdravotn€i dokumenlácie.

550 0,008105

57l5

24_hodinové p.ístroiové monltořovanie llaku krvi _ naloženie a
2o3ním.ni€ (Holtgrov monitoring)

. zaznamenanie výsled'(u a vyhodnotenia výsl€dku v zdravotnej
dokumentácii poislenca u poskylovatela,

. výkon je wkázaný v pllpade starosllivo§ii o dospelého poislenca
s artéíiovou hypenenziou v zmysle odbomého usmemenia Mz sR.

. vykázovanie výkonov u poisienca, za kloréhojeh€dená kapilečnáplalbe
v zmvsle teitozmluw

75a 0 016597

57T6

Počítačovó vyhodnotenié 24 hodinového pri3třojovóho monitořovania
tl.ku krvi (Holterov monitoring). vyhodnotenie nálézu lekárom.

. zaznamenanie výsledku a vyhodnotenia výsl€dku v zdravotnej
dokumentácii poistenca u poskytovalela,

. výkon je vykázaný v pripade starostlivo§ti o do§p€lého poistenca
s artériovou hypertenziou v zmysle odboíného usmeínenia Mz sR.

. vykazovanaevýkonov u poistenca, za kloréhoje hradená kapitačná plalba
v zmvsle teito zmluw,

240 0,016597

252b očkovani€ 70 0 06000
25 Návšteva u kapitovaných poisiencoV v pracovnom óase 285 0,02700
26 Návštevá u kapitováných poistencov mimo oracovného ěá9u 500 0,02700

výkony z l. častizoznamu výkonov píé poistencov EÚ,
bezdomovcov, cudžincov a Poist€ncov podra § 9 ods. 3 zákoná č.
5aol2o04 z. z.

0 026

Výkony z ll. časti zožnamu výkonov {výkony svLZ) pre poistencov EU,
bezdomovcov, cudzincov a Poistencov podlh § 9 ods.3 zákona č.
580/2004 z. z. a nekapitovanÝch Doistencov

0 007303

Neodkládná zdravotná staíostlivosť Poskytnuti poistencom poistbvne,
s ktoďmi Poskytovater nemá uzatvorenú dohodu o po3kytoveni
zdravotnoi starostlivo§ti

0 026

Poiďovňa uhradi zdraýotné výkony s kódon: 11a, 1b, 70 len za predpokladu, že relevantnú medicinsku adu
alebo konzultáciu je možné poskytnúť poislencovi alebo jeho zákonnému zástupcovi teleíonickou roímou alebo
íormou vidéohovoru alebo inou elektronickou íomou s ohladom na zdnvotný slav poisl9nca pi zachovani
spávnosti poskytoýania zdravotnej starostlivosti podla § 4 ods, 3 zákona č. 576/2004 z. z. a to pi súěasnom
zohradnení špecilík dištančného spósobu poskytovania zdmvotnej starostlivosli v súvisloslj s epidemickým izikon
priameho kontadu s Poislencóm wélane mimonadnej situácie. T€lefqický rczhovor alebo ideohovú alebo iná
élgldronicka komunikácia medzi poistgncom a zdmvotníckyn pacovnikoln s diagaostikou a/alebo telapiou
poi§enca zdravotné Výkony musia byt zaznanenané v zdravotnej dokunentácii a nie ie ich možné vzájomg
kombinovať a ani kombinovat s inÝni vÝkonni-

1.3. Úhrada za výkony vyjadrená cenou za výkon

cena za výkon

Ndov, charaktérastiká ál6bo podmi.nky úhrady výkonU

4571a

vyšetrenle c - ío.ktívnsho protgínu
- Výkon indikuje a vykonáva PZs.

Výkon móže byť vykázaný poskylovatetom zdravolnej slaío§lljvosii, s ktorým ma
poistenec uzatvoíenú dohodu o poskytovan I zdfavotnej starostlivo§li.
výkon móže bť vykážaný s řekv€nciou maximálne 1x denne na uRč.

4,4o



- cená zahiňá náklady na odobíalie biologického materiálu a vyhodnotenie Výsledku
cRP vyšetrenia,

- plalný doklad o zakúpení, resp. prenájme pristrojového vybavenia,
- píehlásenie o zhode k príst.oju,
- zaznamenanie vÝsledku a Whodnotenia výsledku v zdravotnei dokumenlácii poistencá,

60b

Komplexné predoperáčné vyšetr€nie vrátáne odb€ru biologického materiálu,
zhodnoteniá laboratórnych a prístrojovýGh vyšetrení, Výkon možno vykážovať iba
řáz v rámci jednéj opeřácie při dodržani odbomého usmeménia M2 sR. Výkoň §a
vykazujé samostatne s diagnózou, pre ktoni jé poistenec plánovaný na operáciu.

. vpripade odoslania poistencá k špeciaiistovi, najmá kód odbornosti 001 (vnútomé
lekár§tvo), za účelom Vykonania predoperačného Vyšelíenia a/alebo EKG, zdravolná
poi§ťovňa po§kylnutú zdravotnú starosllivosť v súVislostr s predopeÉčným
Vyšetrením uhíádza ibá cenou kápitácie,

13,00

62a

ciélené vyšetrénie polstenca s rcspiračným syndlóínofi pri pandémii covlD-l9

ldé o cielené vyšelí€nie dvoch alebo viac€rých oaánových systémov (ciélená anamnéžá,
íesp, anamnéza od po§lednejkontroly), opis §ubjektivnych ťažkosll, objeKlvny nález,
zžPnam nále4, záuel, wp€covanie plánu do nasledujúcej kontloly.

Výkon poisťovňa akceptuje žá nasledovných podmienok:
. Poislenec má covlD pozitivny výsledok nie slaršlako 14 dní, PcR metódou alebo pri

kontakte s osobou s potvrdenou infekciou covlD metódou PcR nie star.šou ako 14
dni
Poistenec má priznaky akúlneho €spiračného syndrómu s/bez dokáanej pozitivily na
coVlD_19.

. výkon sa nevykazuje v kombinácju s iným výkonom.

. Maximálne 1 - král týždenne najedno rodné čislo.

. výkon móžu vykazať nasledovné odbomosli: všeobecný |ekáí, pedialer, intemi§la,
pneumoítižeológ, pediátlický pneumoflizeológ, iníehológ, otoíinolaryngológ,
imunoaleroolóo.

20.00

629a

skíningový entigénový te3i sARs-coV-2

charaKeistike vÝkonu:

skríningový, rýchly antigénový test sARs_coV-2 zahíňa odber biologackého maleňálu na
stanovenie antigénov sARs-coV_2 wálane použilaa osobných ochíánných prácovnýďl
prostriedkov a dezinfekcie.

podmaenkv úhradv vÝkonu:

. zdravotný výkon vykonáva lekáí alebo sestra, sest€ špecialistka alebo aný

zdravolnlcky p€covník,
. pacient je symptomaliďý,
. použitie re§piátoía prekly'ého ruškom, tvárového štilu (okuliaíov) a jednorazoúch

rukavic pri odbere,
. výl@n nieje možné kombinovať s výkonom 629b,
. povolená frekvencia: 2 krát mesa&le na jedno rodné Čislo

V prípade, ak siďchlolé§l PZs obstiarálsáín na vlá§lné náklady, nákupnú cenu ď(ňlotestu
móže k výkonu vykázať píipočítatélnou položkou s označenim,AGTC" v máximálnej cene
4,80 € a na požiadanie poisťovne tento nákup zdokladovať predložením dokledu
o nadobudnutl rýchloléstu alebo zaslánífi jeho kópi€ do poisťovne.

Kíitéria Ňchlotestu:

. in vitío zdravotnícka pomóďa pre prcíesionáln€ použilie;

. cE značka, íesp. kód šúKLU

. kválitalivna detekciai

. zo yzoliek z výlerov z nosohltanu;

. odčIlanie výsledku leslu do 30 min. od nanesenia \rzorty na doštjčku.
lndikačné obmedzenia:

uo7.1; Uo7 -2

5,20

629b
skrínin9ový antigénový test sARs-coV-2 imUnoflUorescenčnou metódou

]000



§!!!9B&í!§!! 4!94t
skrlningový, rý.t|ly anligénový te§t sARs-coV-2 imunolluo.egcenanou metsou zahíila
odberbiologického mateňálu na 8tanov€ni€ anligénov sARs-cov_2 imunoíuor€scaněnou
melódou pomocou pdďroja na odčlianie ť§ladku raakci€, víátana použiťa o§obných
ochíannýď pracovných pro§riedkov a dezinf€kcie.

Podmi€nkv úh€dv vÝkonu:

. zdravohý výkon vykonáva lekár álebo še§tra, §€§tra špedalislka alebo iný
zdravotnicky píacovník,

. peciont j€ §ynplomalický,

. použilie re§piíálora prekMého ruškom, tvárového štítu (okuliarov) e j6dnoEzovýó
fukavlc píi odbere.

, výkon nie je možné kombinovať § výkonom 629a
. zdokladovanievjaslnictva ad6kvátneho, cE ceriifikovanéhopristroja

Kriléda Ňchlolesfu:

. in vilío diagnostiďé zdravolnlďa pomóďé p.e proíesionáln6 použfiei

. cE značka, re§p. kód ŠI]KLU

. kvalitátivna detekdai

. zo t zoliak z výtorov z no§ohllanu.

!!!!i!3é!é-9!I!é!9!!3r

uo7.1| Uo7 -2

H0003

lniciálné vyšetřénie poi3ienca 3 chíonickým ochoř€ním.

. diíerenciálna diagnoslika aítéíiovej hypeítenzie alebo dyslipidémie v zmysls
prislušných odbomých usmemeni Mz §R na poskytovanie ambulantnej starcsťivosti
do§pelým poi§lencom s artériovou hypenenžiou alebo dyslipidémiou,

. Uzátvoíenie dohody o poskytovani zd€Votnej starosťivosli v žmysl6 § 12 zákona č.
57612004 z_ z_.

. vykázanje výkonu jedenkíál za kalendámy rok po stanoveni djagnostického záveru
a djagnostického a liečebného plánu zdravotnej poisťovni nad ámec kapilácie výkon
H0003 s príslušnou korektnou diagnózou zislenou pri Vyšetreni.

. za iniciálne vyšelrenie sá považuje stav, keď poistenec v bezpíostredne
píedchádzajúcich 24 mesiacoch nebol sledovaný ani liečený pre arlériovú hypertenzau
elebo dyslipidémiU,

. V cene \,ýkon,] ie zahmuté komplexné vyšetreni€ poist€nca, vyhodnotenie
laboratómych, doplnkových a pomocných vyšelrení, odporučenie ďelšej diagnostiky a
liečby a stanovenie dalšieho poslupu v zmysle príslušných odbomých usmemeni MZ
sR na poskytovanie ambulantnej slarostlivosli dosp€}ým poislencom § aítériovou
hyperlenziou alebo dyslipidémiou,

. vpíípade hodnotenia laboratómych alebo zobíazovacíó vyšetrení píi inicjálnom
vyšetlení poisťovňa akceptuje aj vyšetíenia, kloíé neboli realizované bezpíostredne
v čase vyšetíenia a dátum ich realizácie nie je staňi ako 3 m€siace (90 dni) pred
vykonaním vyšetrenia a žároveň výsl€dok vyšelíení dosahoval ryziologacké hodnoty
anie je žiadny medicinsky predpoklad, že \.ýsledky by mohli bť §ignifikantne
žmenené, V tomto pripade ie lekár povinný zaznaňenď alebo založi( do zdravolnej
dokumgntácis všetky výsledky tak, aby bolo z.ejmý dáluň ich lgalizác.je a výBledok
jednotlivých paíameirov a jeho vyhodnotenie v rámci diíerenciálnej diagnosliky al€bo
lieébného plánu,

. v pripade láboratóínych a zobrazovaclch vyšelíení realizovaných iným
poskytovateíom zdravolnej starostlivosti alebo realizovaných za účelom iných
potrebných vyšetreni, ktoďch Výsledok bol vo tyziologickom rozínedzí, poi§ťovňa ich
bude akceptovať za podmient(y, že neprckrcčiti časový interval odporuc€ný
v prislušnom odbornom usmemení Mz §R, pokiat budú záznamenané v zdravolnej

. pokiál vyšetrenia a ich výsledky nebol] realizované alebo neboli v íozmedzi
fyžiologických hodnót, tak je polrebné ich wšetíiť á výsledok zaznamenať do
zdravotnej dokumenlácie poislenc€, Vopačnom píípade výkon H0003 nebude

. pokjár je potíebné, vzhtadom k zdravotnému stavu poisienca \rykonať ďalšie
doplňUjúc€ vyšetlenia políebné k diagnostike aliečbe poistenca s aítériovo!
hvpeítenziou a|ebo dvslioidémiou nad íámecodborného usm€menia lvtzsR. ošetruiúci

12 00
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lekál ždóVodní ich vykonanie
poislencá,

a Výsledky zaznámená do zdravotnei dokumentácie

H0004

Kontrolné vyěétrénie poi3tence s chronlckým ochorením.

. vykázanie výkonu s príslušnou korektnou diagnózou: aňériová hypéřtenžia alebo
dFlipidémia jedenkrát žá kalendárny rok. V pripade \,yššej ííekvencie ňávštev je
ďalšiá poskytnutá zdravotná §tarosíivosť uhrádzaná cenou kapilácie.

. tJzatvorenie dohody o poskytovani zdravotnej slaro§tlivošli v zmysle § 12 zákona a.
576í2ou z. z..

. za kontlolné vyšetlenie sa povážu'e §tav, keď poislenec má diagnostikovánú adériovú
hypertenziu alebo dyslipidémiu á je v §tarosllivosti všeobecného lekára a záloveň nie
je pre dané diagnózy dispenzanzovaný alebo |iečený U lekára +pecialistu, okrem
pomocného alebo konziliámeho vyšelrenia u lekáÉ špecialislu alebo iného Pz§ za
účelom konzullácie alebo vykonániá zobrazovacieho vyšetíenia. V pripade konfliktu
(neuznania výkonu) zdravolná poisťovňá na základe leklamácie poskytovaiélom
zdravotnej §iarostlivosti vyúčtovania preveri lext výmenného li§tká á požiadavku VLD
u poskytovatela ŠAs,

. v cene výkonu je zahmulé komplexné ttšetrenie poistenca, vyhodnolenie yýsledkov
Všetkých došlupných vyšelreni, odporučenié ďálšéj liéčby á §lanovenie dalšieho
postupu vzmy§le odborného Usmemeniá Mz sR na posk}.tovanie ambulantnéj
zdíavolnej slarostlivosti dospelým poi§tencom § arlériovou hypenenziou alébo
dy§lipidémiou v zmysle plíslušného odborného Usmernenia tvlz sR.

. pokiar vyšetrenia aich výsledky n€boli realizované alebo neboli v rozmedzi
ryziologických hodnól, tak je potrebné ich \yšeťiť a Výsledok za2nam€nať do
zdravolnei dokumentácie poistenca, Vopačnom prípade výkon H0004 nebude

. pokial je potíebné vykonať dalšie doplňujúce vyšetrenia porebné k diagno§iike
á lječbe poistenca s artéňovou hyperlen2iou alebo liečbou nad rámec ou Mz sR,
ošelrujúci lekár ich urobí sám, zdóvodní ich vykonanie a výsledky do zdlavolnej
dokumenlácié poisienca.

. vpíípade hodnotenia laboratómych alebo zobrazovacich vyšetrení pri iniciálnom
vyšelreni poisťovňa akceptuie áj vyšelíenia, ktoré neboli realizované b€zprostíedne
v čáse vyšetíenia a dátum ich íealizácie nie je §taíš! ako 3 mesiace (90 dni) pred
vykonanim vyšetrcnia a zároveň výsledok vyšetreni dosahoval íyziologické hodnoty
anie je žiádny medicinsky pledpoklad, že Výsledky by ínohli bť signifrkantne
zmenené, V tomto pripade je lekár povinný zaznamenať alebo založ( do zdravotnej
dokumentácje všetky výsledky ták, aby bolo zíejmý dálum ich realizácie a výsledok
jednotlivých parsmelrov á jeho !ryhodnotenie v rámci diferenciálnéj diagnostiky alébo
liečebného plánu,

. v prlpade laboíalórnych a zobrazovacích vyšelr€ní realizovaných iným
posk},lovalelom zdravotnej slarostlivosli alebo íealizovaných za účelom jnýci
potrebných vyšetreni, ktoďch výsledok nie starší ako 3 mesiace (90 dni) bol vo
íyziologickom rozmedzí, poisťovňá ich bude akc€plovaťza podmienky, že neprekíočili
časový inlervál odporučený v prislušnom odbomom Usmerneni Mz sR, pokiat budú
zaznamenané v zd€votnei dokumenlácií,

12,oa

H0005

cieléné vyšetrenie poistenc. s akútnym hypérténzným 3t vom

. vykázať výkon s diagnózou áíénová hypeňenzja maximálne 2x za kalendámy rok
á sú&sne je v slarosllivosti všeobecného lekála a záíoveň nie je p.e danú diagnó.U
dispenzarizovaný al€bo liečený u lekára -§p€cialistu, Vprípade vyššej řekvencie
návštev je ďalšia posklnulá zdravotná §taíosťivo§ť uhrádzaná cenou kapilácie,

. uzatvorenie dohody o poskylováňí zdíavolnej starosllivosti v zmysle § 12 záko^a č-
57ď2oo4 z- z-.

. za cielené vyšelíenie sa považuje ošelrenie akúlneho hypeřtenzného stávu. v íámci
akútneho hypeňenzného stavu je polr€bné slabilizovať vitálne funkcie poislenc5,
vykonať opalrenia na zabránenje orgánového poškodenia, V pípade políeby
zabezpečiť bezpečný transpoíi do cielového zdravolnick€ho zariadenia.. v cene výkonu je zahmulé odobíali€ anamnáy súvisiacej s akúlnym hyperlenzným
stavom, vrátane o entačného neurologického vyšetrenia a medikamentóznej liečby v
zmysle odborného usmemeniá MZ SR na poskytovanie ambulantnej zdíavotnej
staíostlivosti dospelýln poistencom § arlériovou hvoerlenziou,

600

H0006

str.tifi káci. kařdiová3kUlárneho rizika_

. slanovenié slratifkácie kadiova§kulárneho rizika systémom scoRE u poistencov
nad zlo rokov podta plainého odbomého usmernenie Mz sR.

. zdravotná poisťovňa akceptuje výkon jedénkrát ročne k výkonu č, 160 álebo Hooo3
a|ebo H00o4 s pris|ušnou diaonózou,

500
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. Podmienkou úhrady Výkonu H0006 je vykázanie pripočitat€lnej položky ,dosiahnulé
skóíe" vdávke 751a platného dátového íožhrania podía Metodického Usmemenia
Úozs, ktora je v uvedených vybraných položkách vyPlnená nasledovne| v položke č,
13 -PRlPočIATEINA PoLoŽKA- Uvedie dosiahnuté skóre v tvare:. SKoR01 tj nízke íiziko alebo scoRE <1%,

. sKoRo2 ,ti slredné nziko alebo scoRE ž1% < 5 %. sKoRo3, tjvysoké riziko alebo scoRE ž5% a < 10 %, sKoROZl ljvelmiWsoké riziko álebo ScoRE >10%
pričom na 5, a 6, miesie položkyje ryjadrenié dosiahnulého skóre,

. uzálvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v zmysle § í2 zákona č.
57ď2oo4 z- z- -

. pri novozisienej fbíilácii predsiení stanovenie rizika cMp podía prislušného
odbomého usmemenia MzsR, vtomlo prípade sa výkon Vykažuje sdg, 148-9,
Podmienkouje vyholovenie a vyhodnolenie 12,zvodového EKG záznamu § minimálng
s 1ooRs komDlexami,

H0007

Kvantltatívné pristrojové lNR vyšetr€nie v ambulancii VLD

Konirolné kvanlitatívne prjstrojové vyšelíenie lNR z kapilámej krvi u poislencov pri
dlhodobej (minimálne 2 mesiac€) alebo celoživotnej antikoagulačnei liečbe.

- platný doklad ožakúpeni, resp. prenájme pristroiového vybavenia;
- potvrdenie o zaškoleni výrobcom (dovozcom) pri§troja;

- pí€hlá§enie ozhode k príslroju (edná sa o registáciu prislíoja na ŠIJKL);
- potvídenie o odbom€i spósobilo§ti poskytovatela (lekára) - absolvovani

kreditovaného ku?u minimálne 4 kredity v rozsahu legislátívne Uíčených kompst€ncií
v špecializačnom odbore všeobecné leká§tvo;

- powrdenie o technickej (kvalilatívnej) kompaiibilile píislroja na ambulantnú
diagnostiku, resp, doklad o extemej kontrole kvality, horý ne§mi€ byť siarši ako 12

- Poisťovňa akcepluje a osobihe nad fiimec kapitácie uhrádza výkon vo ííetvencii
§píavidla €z za 2 mesiace u poislencá (maximálne 8xža kalendámy rok),

- V cene výkonu je zahmutý odber kapalámej kívi, vyhodnot6nie výsledku, návrh
ďalšieho postupU, záznam o prípadnejzmene liečby,lermin kontrolného vyšelíenia
a poučenae poistencá.

VÝkon nebude akceotovanÝ:
1. píi súčásnom odbeíe venóznej krvi na laboratóme vyšelreni9;
2. ak v kontíolovanoín intervale (v rozpáli jedného mesiaca) bolo vyšelíenie lNR

vykázené zmlUvným laboratóriomi
3, ak poskytovalel na požiadanie nepredloží doklad o vykonanej extemej kontlol6

kvali§ pristroia.

52a

H0008

stanovénie indoxu ABl oscilometrickou metó.lou vátane pulznej vlny.

Meranie á vyhodnotenie indexu ABl oscilomelrickou metódou vnitane pulznej vlny na
šlyroch končalinách pri včasnej diagnóže ischemickej choroby dolných končatin.

- platný doklad o zakúpeni, resp. prenájme píístíojového vybavenia]
, potvrdenie o zaškoleni výrobcom (dovozcom) prísllojá|

- prehlásenie o zhode k píistíqu (edná sa o íegistráciu prístroja na ŠÚKL)

VÝkon bude akceDtovanÝ:
1, u symplomalických poistencov s podozrenlm na ischemickú cioíobu dolných

končatin (lcHDK), lndikácia k výkonu je zaznamenaná v zdravotnej dokumentácii,
Víátane Výsledku a ďalšej diíerenciálnei diagnosliky alerapeutického plánu,

2, u asymploínelických poistencov nad 50 rokov s minimálne jedným rizikovým
faktorom (arléíiováhypeítenzia, abnoímálne EKG, daabeles m6llilus, obezita s
BMl nad 30, fajčiari, porucha metábolizmu lipidov. pacienti s poslihnutím
koronámych alebo €€rebíalnych aňéril, a pod,);

3, U všetkých poistencov nad 60 íokov,

Bod 2 a 3 poisťovňa akceptuje a osobilne nad íámec kapitácie Uhíádza výkon lx za 2
loky pri vykázani prevenlivnej pr€hliadky,

VÝkon nébude akceDtovanÝ, ak Wšetrenie výkonu bolo vykonané V špecializovanej
ambulanlnei slárosllivosti al€boje poistenec dispenzarizovaný u poskytovátela
špecializovanej ambulaninej slaíostlivosti píi lcH DK,.

450
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25oD

Delégovaný odber biologického matériálu na 2áklade písomne.1 :iadostiŠAS px
návštéve pobtenca v ambuláncii VLD.

dodržať poslup, klorý ústanovuje odbomé usmemenie l\,4ini§teístva zdravolníclvá
slovenškej rcpubliky o postupe objednáVania, Vykonávania a kontroly laborálómych
a zob€zovacích vyšelrenízo dňa í0.06,2014 čislo 02032014_sz v plalnom zneni,
doddáť podmienky zdravolnej indikácie v zmysle účelného, eíektivneho
a hospodárneho nakladania s prosliedkami vereinÝch zdroiov,

105

159a

Prcventívne vyšekenie na krv v§tolicis použitim ětandardizovinýctr testov v rárrrci
opatr€ní na včasnú diagnosťku ochorenia na rakoYinU, dodalok k yýkonu pod kódom
160. Výkon móže vykazovať lekáí všeobecnej slárosťivosti vledy, ak ňo sám uskutočnil,
Výkon sa móže Wkazovať zá celé preveniivne Vyšelrenie, Ak ša Vyšetrenie vykonalo v
lábo€lóriu, móže ho vykazováť laboíalórium,

Výsledok vÝkonu ToKs oozilívnv

12.00

1592

Preventívne vyšetrenie na kw v stolicis použitím-EndárdEÓvaný
opatrení ná včásnú diagnostiku ochofeniá na rakovinu, dodalok k výkonu pod kódom
160, Výkon móže vykazovať l€kár všeobe€nej sta.osllivosti Vledy, ak ho sám Uskutočnil,
Výkon §a móže vykazovať za celé preventivne vyšelrenie. Ak sa \,ryšelrenie vykonalo v
laboratódu, móže ho vykazovať labo€tórium,

výsledok vÝkonu Toks neoativnv

12,00

159x

Préventívne vyšétrénie na křv v stolici s použitím štandářdizov.ných testov v ámci
opatréní na včasnú diágnostiku ochorenia na řakovanu, dodatok k výkonu pod kódom
'160, Výkon móže Vykazováť lekáí Všeobecnej slárostlivosli Vtedy, ak poistencá poučil
o dóležiiosli vyšetrenia a zároveň Wdál poi§lencovi diagnostický l€sl.

Výsledok výkonu ToKs nevrátenÝ / znehodnotenÝ lesl

302

163

Vyšétrénie a včasné rozpoznanie hrozi.cej 3tře9 36be§táčnosti U pobtencov nad
60 řokov. (MocA - Montréalsky kognitívny test - variánta ,,K" pre sloverckú
16publiku)

Podmienkou úh€dy jé súč€sne vyšetrenie poškodenia kognitívnych funkcii
podložených zhodnotenlm oíienlácié miestom, čásom, osobou a zhodnotenim
píocesov pamále, myslenia a íečovej expresie, kloré sa oveluje štyrmi základnými
otazkami, V prípade že aspoň na jednu odpovedá poistenec nesprávne, vykoná sa
vyšetrenie pomocou MocA leslu.

- Výkon bude akceplovaný u poistenca nad 60 rokov,
- Kompletne Vyplnený a vyhodnoléný MocA lesi, podpisaný poistencom musi byť

súčašťou zdíávotnej dokumenlácie.
- Kompetentným zdíavoinickym pracovnikom na zadani€ inšiíukcií k vyplneniu MocA

testu poislencom je lekár alebo sest€.
Kompelentným zdravotníckym pracovníkom na vyhodnolenie vyplneného MocAlestu
a následného komp]exného posúdeniá zdíavotného slav! poistencáje lekár.

- Tesl ša vykazuje s diagnózou zo3-2 Pozoplanie prc podozrenie na duševné poruchy
a poíuchy spráVania, ak je výsledné skóre menejako 26.
Te§t sá vykázujé š diagnózou z0'l ,88 lné bližšie olčené špeciálné vyšetlenia v PíPade,
akje Výsledné skóre 26 a viac,

- V pripade ak je výsledné §kóíe menej ako 26 vlálane, posk}.tovaleí vykoná vyšetíenie
TsH (v zmysle odbomého usmemenia) a oientačné neurologické vyšelrcnie,
V prípade, že je vyšetrenie indikované, odosiela poi§lenca na vyšelrenie
k €ndokrinológovi, neurológovi elebo psychialrovi. U lohlo poislenca sa test už
v budúcnosli neopakuje,
Prihodnole 26 a viacie možné test zopakovať naiskóío dva rokv,

600

VšZP akceptuje Výkon 159a,159z a 159x v súladé s prílohou č, 2 k zákonu č, 577l2oo4 z. ., v znení neskoéich,
Štandaídizovaný test na okufiné kívácanie (to Ks) metódou PocT(i FoB) všeobécný lekár píe dospelých indikuje
a Wkonává Doistencov slaŇích ako 40 rokov,

1.4. lndividuálna zložka úhrady - lndiViduálna dodatková kapitáciá

základ pře výpočet ceny lDK
základ

VšeobecnÝ lekár Dre dosDelÝch 1,20 €
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1,5. Hodnotiaceparametre

31,12,2!21

Hodrcb páÉmóv! j. p.d hianicou homého páma
dgfnoEnou výpočlm v pdslušmj loíglsnčň€j §kupin6

Hodnola paÉmétra jo nad hr.ňicou dohého pása
delino€ňou úpočloín v píslušn.j Bí€6něn9j skuPlňo

P@enlihé ltšetĚnie ňá kť v 3tolid _ VyaotEnie ná
okultné kNádnio bolo vykonáné 8poň U 50 % vop6d
ldsnliíikov.ný.h poní6n@v,

20%

P,oventiv.a prehl adka vykonáná áspon u iákého počtu
po]stencov, klorý zodpovedá p.iéneru v p.is]ušnej
odbomosli v hódnóténm obdobi
PrcÝ€nlívna prohlladks vy*onáná áspoň u lakého počtu
pois!.rcov, ktorý zodpoEdá 75% z Píigm.ru v Fl5lušn.j
odboňos|i v hodnolonďn obdobl,

PBkr,lďalél Z3iel6 Ýšéilry dávky vrátáre lahú. Z
posMnutJ zdÉvotnú siarc§tlivosť @ ePobočku. 10%

A6poň 8o% leká§b€h pr.dpisov p6dpisnýEh
post€dníctvom pogEmu óR6c6p|. 15%

stanovenie týždénňého čistého odinačného čšU na
aspoň 30 hodln pre každú.mbu|anciu,
staMenio odlnačnýlh hodln do 16:00 hod. &poň j€d€n
déň v týždni pre každú ambllánciu,

perceňlo plňéniá Hodnoli.ci.h p..ameýov
P.€ ,]č6ly vrpočlu Yisl6dn6j hodnoly individuálňsj zbžty úhÉdy s na úč€ly úhŘdy sa na účoly t€ito pdlohy Ylslédnó porconlo
plnonia HP v typo zs 101 stanowjo na hodnofu 68% ,

í.5.1. Doplňuiúce iníormáci. k Hodnotiacim pa..m€trom

colkové nákl.dy n. kapitovanáho polstonca
Pri€memé celkovó náklady na pnamo poskytnutu zdravotnú starosťivosť vrátang sVLz, preskíipdo liskov,
zdíavotníclrych pomócok a dietetiďých polEvln á indL]kovanej špedalizovanéj ámbulantnej staro§tlivosti ná jedného
kapitovanóho pacignta. Poéet pacientov sa pí€poěíta podla nákladových indsxov Veku a pohlavia. Do výpočtu nie je
zahmutá prevóntíVna zdravotná staósťivo§ť a zdravolná starostivosť podla dsfinovaných výniniek. Hodnotené
obdobie: dva po s3b6 nasl€dujúc€ štvÉíoky.

PBYsntlvn. vyšetřonl. n. krv v.tolicl
Počet vyšglrsn]rch poisiencov, ktoú zodpovedá počlu poislencov indikovaných na vyš6tr6ni6 na áklade zmluvných
podmienok. Poi§ťovňa sa zavázuje, že po§kytovaléíovi najneskór k prvému dňU hodnoteného obdobia §prí§&pní
zoznam poastencov, U ldoďch ie v hodnotenom období políebné vykonať vyš€tr§nig slolice ná pdtomnosť kvi.
Hodnolsné obdobie: kalsndámy rok.

xomplexná zs pri vybraných chronlcký€h ochor€nlách
Podiel poistencov s poskytovanou komplsxnou zdravotnou st rcsťivosťou (výkony H0004) na poá6 všgt<ých
kapitovaných poisténcov U poskytovalela s idenliíikovanými diagnózami pod kódom l,|0. á E78..
Hodnotené obdobao: štyd po sebe ná3ledujúc€ štYďroky.

Parameter ProvBncis Vyjadruie, 6kým porc€nlom sa ns celkovom počtg kapitovaných poi§lencov podieteli tí
poistenci, ktorým bola V hodnolsnom obdobi poisťovňou Uhradgná prcvéntívna píehliádka (výton 160). zá
kaPilovaného poistonca sá píe potrebu vyhodnot6nia paramelra považuje ten poislsn€c, za Koého bola
poskylovatolovi v hodnolenom období uhradená kapiiicia.
Hodnoténé obdobig| štyn po ssbg ná§l€dujúce kalendámo štvťroky.
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2.4. Prí|oha é.2zmluw- Roz§ah zdíavotnej starostlivosti sa nahrádza nasledovným znením:

RGáh zdravohgl .láío6tlivo6d - je Vecný rozsah a rozsáh úhrady 
. 
poskytovanej zdlavotnej

starostlivo§li, plne ;lébo čie§točne hradenej na ákladg verejnáho zdíavotného poistenia,

l. vEcNÝ Rozs^H PREoMETU z LUVY
V*nÝ rczsah DrBdmélU zmluw ig Určený druhom poskyiovangi zdrávotnei siarostlvosti V tom šp€cializáčnom

ffi,#;iřJň;"M";;iái ópáunány posryrd"at ioravotnú starcsdivosť na zákláde platnáho rozhodnuná

pílslušnóho oígáu;a na ktorcm sa zmluvné strcny dohodli nasledovng:

oruh zdravotnickeho zaliadenia:

ká 59,907 0l

starosilivost' podra Č|,2 zmluvy "Predmét z!!!!

ámbulantná zdravotná §talostlivostl

001(201)
001l(2o2)
003(201)
004(203)
007(201)
009(201)
010{201)
o12l|2o1\
0,14l(20,1)
025(201)
027lt2o,l\
o31l(201)
040(201)
0444202)
045(201)
048(201)
049(201)
050(201}
056(201)
163(201)
064(201)

00l(801)
007(801)
009(801)
010(801)UPs - úslavná pohoiovostná

174l{201)
APs prc dospelých - §pádová

APs prg dét á dorast -APs - Anbulantná poholo.r'oslná
služba

010(401)
0] ](401)
012l|4o1)jgc! no<!ňov á zd rav otn á

svLz - spoloěné vyšetrovacie

ústavná zdrávotňá siarostlivost'

ll.,"".,,,"",,""



nemocnica všeobecná

001(í01)
196(101)
007(101)
009(101)
010/(101)
202l(1o1J
o25l(101)
a27l(1o,1) 601

205(T01) 603

3, lekárenská stárostlivost'
od bornost' oddelení/ (ča9t'
kódu poskvtovatel'a "Vzz" ) tvp zs

iekáreň 160(302) 701

Druh ždlavotníckeho zariadenia: všéobécná ňémocnica

Miesto prevádzky| l\,4ýtna 146, 916 01 stará Turá

Druh a forma zd ravotnei starostlivo§t' pod l'a Čl, 2 zmluvy "Prgdm€tžmluvy"
ambulantná ždravotná starostlivost'

druh
odbornost' ambulancií / (časť
kódov ooskYtovat6l'a "Vžz" ) tvp zS

018l(2o1)
2o0

Dřuh zdlávotníokeho zariadeniaI všéobecná némocnica

Miesto prevádzkyl Budovatelská 1 906 13 8lezová pod Bladlom

Druh a íořmá zdrávotn6] star€tllvosť podlá Čl. 2 zmluvý "Prédmet zmluvy"

1. ambulantná zdrávotná starostlivost'
odbořnost' ambulancií / {čast'
kódov Doskvtovat€l'a "vžz" l typ zs

svLz - spoločaé vyšeiovaci€
FBLR a27l(5a2l 400

' uvádza se časť kódu po§Movatela ,yzz" (tvar kódu poskylovat€ta p99999sppyzz), kd6 ,,y" je subkód oznafujúci
druh odbomého útvaru a ,z" oznaóljg poradové člslo rovnakého druhu odbomého útvaru rovnakého odbomého
žamorania v zmy§le plalného Melodického usm€m€nia tJíadu pr€ dohlad nad zdravolnou starostlivoďou.

" Špecjálizovaná smbulancia poskytujo zdravolnú sta.osl|ivo§ť aj di§p€nzaíizovaným poist€ncom VšzP v danaj
odbomo§li,

2.5. V prllohe č. 5 zmluvy - Prospektívny rozpoěet, časť l. Štruktúía prospgKlvn€ho rozpočtu,
sa časť tabulky Ambulantná zdravotná starostlivosť nahrádza nasledovným novým
znenÍm:

I t---------------]|lIlll

1zs hnd€ná csz prosPaktívny rczpočel zs híaclaná mimo prosPektivny rczpoěat

Amb u l antn á zd rav otná starostl iv ost'

|všeobécná ambulantná slarc§livosť pté

Štru ktú ft P róspekti v n eh o rozp očtu

|300 Ambulanké pohotovost á s/Urba
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:l
222 Jadnodňová zdravotná starostlivosť 7a1

302 'i st aýn á poh otovostná služb a 301 zách ran n á zd ravotná sI užb a

výninv: lew (A, As), IPF, Nevéntívne výkony

č1.3
záverečné u3tanov6nla

3,1, Tento dodatok, ktoni ivorí súča§ť zmluvy, nadobúda platno§ť dňom podpisu zmluvnými
slranami a účinno§ť dňom nasledujúcim po dnijeho zverejnenia V zmysle § 47a zákona
ě. 4011964 zb. občiansky zákonník V znenl neskorších predpisov.

3.2, súhlas s obsahom dodaiku Wadria zástupcovia zmluvných strán svojim podpisom
na dodatku,

3.3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopi§och, z ktoných každý §a považUje
za originál, Každá zmluvná strana obdržíjeden rovnopis dodatku.

V Trenčine, dňa 27.09,2021

za poskytovatera: za poisťovňu|

. , i: a'].]:;,l
" 'i:._j 

..

PhDr, El9íla 9..,,,(oVá, lvlPH
riaditeka
Nemocnica s poliklinikou Myjava

lng, Katarí^l lÁ,liňákóve
regionálna ,,cqlrE, ^- ---_. lia nákupu
zdravotnej starostlivosti
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
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