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751
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 15. decembra 2004
o verejnej minimálnej sieti poskytovate¾ov zdravotnej starostlivosti

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 5 ods. 2 zákona
è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravotnej sta rostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaïuje:

kára s príslušnou odbornou spôsobilos•ou v rozsahu
40 hodín fondu pracovného èasu, 4) v prípade rizikových èinností v rozsahu 38 hodín fondu pracovného
èasu. Tento pojem sa používa aj na oznaèenie pracovných miest iných zdravotníckych pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním.

§1

(4) Sesterským miestom sa rozumie výkon èinnosti
sestry s príslušnou odbornou spôsobilos•ou v rozsahu
40 hodín fondu pracovného èasu, v prípade rizikových
èinností v rozsahu 38 hodín fondu pracovného èasu.

Úèel nariadenia
Úèelom tohto nariadenia je urèi• verejnú minimálnu
sie• poskytovate¾ov1) zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike.
§2
Základné ustanovenia
(1) Verejná minimálna sie• poskytovate¾ov zdravotnej
starostlivosti (ïalej len „minimálna sie•“) je poèet verejne dostupných poskytovate¾ov na územiach príslušných krajov vyjadrený
a) pre poskytovate¾ov ambulantnej zdravotnej starostlivosti2)
1. ako minimálny poèet pracovných miest zdravotníckych pracovníkov vykonávajúcich zdravotnícke povolanie v príslušnom odbore, v prípade potreby aj v príslušnom špecializaènom odbore
(ïalej len „odbor“) vrátane urèenia tejto špecializácie, prepoèítaný na ustanovený týždenný pra covný èas,3) alebo
2. pri stacionároch a zariadeniach jednodòovej
zdravotnej starostlivosti ako minimálny poèet
miest urèený na poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre osoby, ktorých zdravotný stav nevyžaduje nepretržitý pobyt na lôžku dlhšie ako 24 hodín,
b) pre poskytovate¾ov ústavnej zdravotnej starostlivosti4)
ako minimálny poèet lôžok urèených na poskytovanie
zdravotnej starostlivosti v príslušnom špecializaènom
odbore.

§3
Samostatná zdravotnícka prax
(1) Samostatná zdravotnícka prax zdravotníckych
pracovníkov v kategórii lekár tvorí súèas• èinnosti príslušnej ambulancie. Pre poèet poskytovate¾ov samostatnej zdravotníckej praxe platia urèenia o minimálnej sieti všeobecných a špecializovaných ambulancií
uvedené v § 4 tohto nariadenia.
(2) Samostatná zdravotnícka prax zdravotníckych
pracovníkov v kategórii sestra a pôrodná asistentka
tvorí súèas• èinnosti ambulancie v príslušnom odbore
a agentúry domácej ošetrovate¾skej starostlivosti. Pre
poèet poskytovate¾ov samostatnej zdravotníckej praxe
platia urèenia o minimálnej sieti ambulancií a agentúr
domácej ošetrovate¾skej starostlivosti uvedené v § 4 a 8
tohto nariadenia.
§4
Ambulancie

(2) Sie• stredísk záchrannej zdravotnej služby a ambulancií záchrannej zdravotnej služby je urèená oso bitným predpisom. 5)

(1) Minimálna sie• všeobecných ambulancií sa urèuje
a) v špecializaènom odbore všeobecné lekárstvo ako
6,23 lekárskeho miesta na 10-tisíc obyvate¾ov vo
veku nad 15 až 25 rokov (ïalej len „ambulancia
praktického lekára pre dospelých“),
b) v špecializaènom odbore pediatria vrátane odboru
dorastové lekárstvo ako 5,27 lekárskeho miesta na
10-tisíc obyvate¾ov do 15 až 25 rokov veku (ïalej len
„ambulancia praktického lekára pre deti a dorast“).

(3) Lekárskym miestom sa rozumie výkon èinnosti le-

(2) Ambulancia praktického lekára pod¾a odseku 1 sa

1

) § 5 ods. 1 zákona è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských or ganizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zá konov.
2
) § 8 zákona è. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3
) § 85 ods. 5 zákona è. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.
4
) § 9 zákona è. 576/2004 Z. z.
5
) § 8 ods. 1 písm. a) zákona è. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zá konov.
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zaraïuje do minimálnej siete v rozsahu najviac 1,00 lekárskeho miesta. Rovnaký postup sa vz•ahuje aj na
prípad, že ambulancia môže pod¾a povolenia6) poskytova• zdravotnú starostlivos• v dvoch alebo vo viacerých
odboroch všeobecnej zdravotnej starostlivosti pripadajúcich na ambulancie uvedené v odseku 1. Ambulancia sa do siete zaraïuje najviac v rozsahu 1,00 lekárskeho miesta súhrnne pre všetky odbory.
(3) Prepoèet urèenej minimálnej siete ambulancií na
poskytovanie všeobecnej zdravotnej starostlivosti na
územie Slovenskej republiky a príslušných samosprávnych krajov obsahuje príloha è. 1 tohto nariadenia.
(4) Minimálna sie• ambulancií špecializovanej zdravotnej starostlivosti v príslušných špecializaèných odboroch sa urèuje v poète pracovných miest na 10-tisíc
obyvate¾ov.
(5) Ambulancia na poskytovanie špecializovanej
zdravotnej starostlivosti sa zaraïuje do minimálnej
siete ambulancií v príslušnom špecializaènom odbore
v rozsahu najviac 1,00 lekárskeho miesta v príslušnom
odbore. Rovnaký postup sa vz•ahuje aj na situáciu, že
ambulancia môže pod¾a povolenia6) poskytova• zdravotnú starostlivos• v dvoch alebo vo viacerých špecializaèných odboroch. Ambulancia sa do siete zaraïuje
najviac v rozsahu 1,00 lekárskeho miesta súhrnne pre
všetky odbory.
(6) Prepoèet urèenej minimálnej siete ambulancií na
poskytovanie špecializovanej zdravotnej starostlivosti
na územie Slovenskej republiky a príslušných samo správnych krajov obsahuje príloha è. 2 tohto nariadenia.
§5
Zariadenie na poskytovanie jednodòovej
zdravotnej starostlivosti
Minimálna sie• jednodòovej zdravotnej starostlivosti
sa urèuje ako poèet miest v týchto zariadeniach, ktoré
majú uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnými pois•ovòami ku dòu úèin nosti tohto nariadenia.
§6
Stacionár
Minimálna sie• stacionárov sa urèuje ako poèet miest
v týchto zariadeniach, ktoré majú uzatvorenú zmluvu
o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnými
pois•ovòami ku dòu úèinnosti tohto nariadenia.
§7
Poliklinika
Pre urèenie polikliniky platia ustanovenia o minimálnej sieti zdravotníckych zariadení uvedených v § 4 tohto nariadenia, ktoré tvoria jej organizaènú súèas•.
6
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§8
Agentúra domácej ošetrovate¾skej starostlivosti
(1) Minimálna sie• pre agentúry domácej ošetrovate¾skej starostlivosti je 1,00 sesterské miesto na 10-tisíc
obyvate¾ov.
(2) Prepoèet urèenej minimálnej siete agentúr domácej ošetrovate¾skej starostlivosti na územie Slovenskej
republiky a príslušných samosprávnych krajov obsahuje príloha è. 3 tohto nariadenia.
§9
Nemocnice a lieèebne
(1) Prepoèet urèenej minimálnej siete pre lôžka poskytovate¾ov ústavnej zdravotnej starostlivosti v príslušných špecializaèných odboroch rozdelený na lôžka
urèené na poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti akútne chorým osobám, chronicky chorým oso bám a psychiatricky chorým osobám na území Slovenskej republiky a príslušných samosprávnych krajov
obsahuje príloha è. 4 tohto nariadenia.
(2) Minimálnu sie• lôžok prírodných lieèebných kúpe¾ov tvoria všetky lôžka zamerané na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach prírodných lieèebných kúpe¾ov, sústredených okolo
prírodného lieèivého zdroja vhodného na poskytovanie
kúpe¾nej starostlivosti pod¾a osobitného predpisu,7)
ktoré majú zmluvy so zdravotnými pois•ovòami ku dòu
úèinnosti tohto nariadenia; táto sie• môže by• znížená
o 15 %.
§ 10
Domy ošetrovate¾skej starostlivosti
Pre tvorbu minimálnej siete lôžok v domoch ošetrovate¾skej starostlivosti platia ustanovenia o minimálnej
sieti lôžok pre chronicky choré osoby, ktorú obsahuje
príloha è. 4 tohto nariadenia.
§ 11
Lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok
Minimálna sie• lekární a výdajní zdravotníckych pomôcok je urèená súèasným poètom týchto poskytovate¾ov daných ku dòu úèinnosti tohto nariadenia, znížených o 15 %.
§ 12
Spoloèné ustanovenia
(1) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
pri prehodnocovaní urèenej minimálnej siete vychádza z oficiálne štatisticky podložených údajov, ktoré
signalizujú potenciálne nezabezpeèenie efektívnej, dostupnej, plynulej, sústavnej a odbornej zdravotnej starostlivosti na príslušnom území pod¾a osobitného
predpisu.8)

) § 11 a nasl. zákona è. 578/2004 Z. z.
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení ne skorších predpisov.
8
) § 5 zákona è. 576/2004 Z. z.

7
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(2) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
najmenej raz za dva roky prehodnocuje údaje vo vz•ahu
k urèenej minimálnej sieti v súèinnosti so samosprávnymi krajmi a zdravotnými pois•ovòami. Zdravotné pois•ovne následne vykonajú prepoèet minimálnej siete
k pomeru poètu poistencov v príslušnej zdravotnej pois•ovni.
(3) Poskytovaním zdravotnej starostlivosti v špecializaènom odbore stomatológia uvedenom v prílohe è. 2 sa
rozumie poskytovanie zdravotnej starostlivosti zdravotníckym pracovníkom, ktorý získal vysokoškolské vzdelanie II. stupòa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore stomatológia, alebo poskytovanie zdravotnej
starostlivosti zdravotníckym pracovníkom, ktorý získal
vysokoškolské vzdelanie II. stupòa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore zubné lekárstvo.
(4) Tam, kde sa v tomto nariadení na urèenie minimálnej siete používa údaj o poète obyvate¾ov vo vybranej skupine populácie alebo údaj o hustote obyvate¾-

stva Slovenskej republiky, rozumie sa tým posledný
oficiálne zverejnený údaj pripadajúci k príslušnému
dòu štatistického zis•ovania Slovenskej republiky
pod¾a osobitného predpisu.9)
(5) Doterajšia úprava organizácie a poskytovania
zdravotnej starostlivosti v ozbrojených silách Slovenskej republiky sa ponecháva v platnosti až do doby, keï
bude verejná minimálna sie• v pôsobnosti Ministerstva
obrany Slovenskej republiky upravená všeobecne zá väzným právnym predpisom, ktorý urèí poèty ambulancií, poèet pracovných miest zdravotníckych pracovníkov a lôžok v jednotlivých odboroch pod¾a potrieb
Ministerstva obrany Slovenskej republiky po dohode
s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky.
§ 13
Úèinnos•
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos• 1. januára
2005.

Mikuláš Dzurinda v. r.

9
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) Zákon è. 165/1998 Z. z. o sèítaní obyvate¾ov, domov a bytov v roku 2001.
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Príloha è. 1
k nariadeniu vlády è. 751/2004 Z. z.

Prepoèet stanovenej minimálnej siete ambulancií na poskytovanie všeobecnej zdravotnej
starostlivosti na územie Slovenskej republiky a príslušných krajov Slovenskej republiky
v poète lekárskych miest (ïalej len „LM“)
Poèet lekárskych miest (LM) všeobecných lekárov pre dospelých
Kraj
Bratislavský

Minimálna sie• v poète LM
267,16

Banskobystrický

229,64

Košický

287,83

Nitriansky

245,87

Prešovský

269,51

Trenèiansky

185,85

Trnavský

207,99

Žilinský

225,40
1 919,25

Celkový súèet

Poèet lekárskych miest (LM) všeobecných lekárov pre deti a dorast
Kraj
Banskobystrický

Minimálna sie• v poète LM
116,72

Bratislavský

123,34

Košický

156,95

Nitriansky

132,88

Prešovský

163,54

Trenèiansky

92,78

Trnavský

118,58

Žilinský

130,27

Celkový súèet

1 035,04
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Príloha è. 2
k nariadeniu vlády è. 751/2004 Z. z.

Prepoèet stanovenej minimálnej siete ambulancií na poskytovanie špecializovanej
zdravotnej starostlivosti na poèet obyvate¾ov Slovenskej republiky a príslušných krajov
Slovenskej republiky
Slovenská republika:
Odbor
algeziológia
anestéziológia a intenzívna medicína

Minimálna sie•
Poèet LM
5,86
35,78

angiológia

3,92

audiológia

2,64

cievna chirurgia

16,03

dermatovenerológia

226,00

diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy

110,37

drogové závislosti

9,58

endokrinológia

62,36

foniatria

17,39

fyziatria, balneológia a lieèebná rehabilitácia

100,24

gastroenterológia

107,89

geriatria
gerontopsychiatria
gynekológia a pôrodníctvo
hematológia a transfúziológia
chirurgia
infektológia
kardiochirurgia
kardiológia

23,90
0,91
978,07
49,41
251,15
35,60
2,03
160,71

klinická biochémia

2,31

klinická farmakológia

3,87

klinická imunológia a alergológia

154,76

klinická logopédia

118,49

klinická onkológia

89,03

klinická psychológia
klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia

166,96
13,92

korektívna dermatológia

1,51

lekárska genetika

8,41

letecké lekárstvo

0,43

materno-fetálna medicína

7,86
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2,94

medicínska informatika a bioštatistika

56,07

nefrológia

257,65

neurológia
neurochirurgia

6,14

nukleárna medicína

2,10

oftalmológia

288,50

ortopédia

183,28
3,65

ortopedická protetika

212,81

otorinolaryngológia

0,17

patologická anatómia
pediatria

35,43

plastická chirurgia

11,70
146,34

pneumológia a ftizeológia

1,38

popáleninové oddelenie

244,68

psychiatria
radiaèná onkológia

12,08

reumatológia

71,54
3,80

sexuológia

2 461,78

stomatológia

3,93

telovýchovné lekárstvo

33,34

úrazová chirurgia
urológia

104,13

vnútorné lekárstvo

363,59
7 274,41

Celkový súèet
Bratislavský kraj:
Odbor

Minimálna sie•
Poèet LM

algeziológia

0,80

anestéziológia a intenzívna medicína

6,18

angiológia

0,61

cievna chirurgia

3,72

dermatovenerológia

42,47

diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy

14,84

drogové závislosti
endokrinológia

4,40
11,33

foniatria

3,23

fyziatria, balneológia a lieèebná rehabilitácia

7,61

gastroenterológia

14,58

geriatria

5,51

gerontopsychiatria

0,44

Strana 7192

Zbierka zákonov è. 751/2004

gynekológia a pôrodníctvo
hematológia a transfúziológia
chirurgia
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195,93
8,36
53,43

infektológia

4,01

kardiochirurgia

1,35

kardiológia

30,10

klinická biochémia

1,87

klinická farmakológia

0,83

klinická imunológia a alergológia

30,96

klinická logopédia

21,51

klinická onkológia

21,64

klinická psychológia

35,75

klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia

1,88

korektívna dermatológia

0,73

lekárska genetika

2,92

materno-fetálna medicína

0,60

medicínska informatika a bioštatistika

0,36

nefrológia

7,03

neurológia

41,13

neurochirurgia

0,38

nukleárna medicína

1,68

oftalmológia

50,43

ortopédia

31,43

ortopedická protetika
otorinolaryngológia
patologická anatómia
pediatria
plastická chirurgia
pneumológia a ftizeológia
popáleninové oddelenie
psychiatria
radiaèná onkológia
reumatológia
sexuológia
stomatológia
úrazová chirurgia

1,09
37,08
0,17
14,99
1,46
19,99
0,44
56,00
3,56
10,17
0,89
374,38
3,33

urológia

19,04

vnútorné lekárstvo

78,17

Celkový súèet

1 280,79
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Trnavský kraj:
Odbor

Minimálna sie•
Poèet LM

anestéziológia a intenzívna medicína

4,45

angiológia

0,14

cievna chirurgia

1,96

dermatovenerológia

22,38

diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy

11,22

endokrinológia

6,05

foniatria

2,04

fyziatria, balneológia a lieèebná rehabilitácia

5,72

gastroenterológia

9,73

geriatria

1,65

gynekológia a pôrodníctvo
hematológia a transfúziológia
chirurgia

92,25
3,49
19,54

infektológia

2,98

kardiológia

14,15

klinická farmakológia

0,85

klinická imunológia a alergológia

12,91

klinická logopédia

13,52

klinická onkológia

6,43

klinická psychológia

11,55

klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia

0,43

materno-fetálna medicína

1,46

medicínska informatika a bioštatistika

0,04

nefrológia

5,53

neurológia
neurochirurgia

25,05
0,85

oftalmológia

22,95

ortopédia

16,64

otorinolaryngológia

18,75

pediatria

2,04

pneumológia a ftizeológia

12,04

psychiatria

23,09

reumatológia

12,07

stomatológia

248,47

telovýchovné lekárstvo

0,02

úrazová chirurgia

2,30

urológia

12,14

Zbierka zákonov è. 751/2004

Strana 7194

Èiastka 305

34,19

vnútorné lekárstvo

681,07

Celkový súèet

Trenèiansky kraj:
Odbor

Minimálna sie•
Poèet LM

algeziológia

0,85

anestéziológia a intenzívna medicína

1,36

angiológia

0,68

cievna chirurgia

1,20

dermatovenerológia

19,49

diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy

9,06

drogové závislosti

1,38

endokrinológia

4,41

foniatria

1,79

fyziatria, balneológia a lieèebná rehabilitácia

11,39

gastroenterológia

6,76

geriatria

2,64

gynekológia a pôrodníctvo
hematológia a transfúziológia
chirurgia

60,31
3,44
18,99

infektológia

2,98

kardiológia

13,67

klinická farmakológia

0,43

klinická imunológia a alergológia

11,90

klinická logopédia

13,19

klinická onkológia

4,76

klinická psychológia

9,10

klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia

1,28

korektívna dermatológia

0,34

materno-fetálna medicína

0,26

medicínska informatika a bioštatistika

1,45

nefrológia

5,36

neurológia

18,22

oftalmológia

21,29

ortopédia

12,95

otorinolaryngológia

16,22

pediatria

1,70

pneumológia a ftizeológia

10,01

psychiatria

19,74
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reumatológia

5,44

sexuológia

0,34
194,09

stomatológia
úrazová chirurgia

2,20

urológia

7,17
32,86

vnútorné lekárstvo

550,70

Celkový súèet

Nitriansky kraj:
Odbor

Minimálna sie•
Poèet LM

algeziológia

0,60

anestéziológia a intenzívna medicína

4,46

angiológia

0,43

cievna chirurgia

2,81

dermatovenerológia

21,99

diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy

14,96

drogové závislosti

1,02

endokrinológia

7,95

foniatria

1,70

fyziatria, balneológia a lieèebná rehabilitácia

10,72

gastroenterológia

13,06

geriatria

2,90

gerontopsychiatria

0,26

gynekológia a pôrodníctvo
hematológia a transfúziológia
chirurgia

121,79
6,12
34,51

infektológia

5,28

kardiológia

15,01

klinická biochémia

0,19

klinická farmakológia

0,98

klinická imunológia a alergológia

16,08

klinická logopédia

13,64

klinická onkológia

11,41

klinická psychológia

17,13

klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia

0,21

lekárska genetika

0,68

materno-fetálna medicína

0,25

medicínska informatika a bioštatistika

1,09

nefrológia

7,07
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30,32

neurológia
neurochirurgia

0,21

nukleárna medicína

0,17

oftalmológia

35,25

ortopédia

18,45

otorinolaryngológia

18,78

pediatria

3,27

plastická chirurgia

0,20

pneumológia a ftizeológia

24,35

psychiatria

28,09

radiaèná onkológia

1,06

reumatológia

7,03

sexuológia

0,26
276,65

stomatológia

5,21

úrazová chirurgia
urológia

10,40

vnútorné lekárstvo

37,20
831,20

Celkový súèet

Žilinský kraj:
Odbor

Minimálna sie•
Poèet LM

algeziológia

0,91

anestéziológia a intenzívna medicína

5,66

angiológia

0,71

audiológia

0,60

cievna chirurgia

1,90

dermatovenerológia

30,69

diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy

14,55

drogové závislosti

1,79

endokrinológia

8,15

foniatria

2,04

fyziatria, balneológia a lieèebná rehabilitácia

21,27

gastroenterológia

15,91

geriatria

1,45

gerontopsychiatria

0,21

gynekológia a pôrodníctvo
hematológia a transfúziológia
chirurgia
infektológia

99,85
6,76
29,80
3,53
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18,52

kardiológia

0,26

klinická farmakológia
klinická imunológia a alergológia

21,76

klinická logopédia

17,10

klinická onkológia

7,99
18,08

klinická psychológia
klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia

1,62

lekárska genetika

1,70

materno-fetálna medicína

1,11

nefrológia

7,72
29,98

neurológia
neurochirurgia

1,97

nukleárna medicína

0,26

oftalmológia

36,38

ortopédia

24,68

otorinolaryngológia

28,45

pediatria

4,12

plastická chirurgia

1,70

pneumológia a ftizeológia

16,15

psychiatria

26,46

radiaèná onkológia

2,47

reumatológia

6,18

sexuológia

0,91
285,67

stomatológia

4,04

úrazová chirurgia
urológia

13,96

vnútorné lekárstvo

39,63
864,65

Celkový súèet

Banskobystrický kraj:
Odbor

Minimálna sie•
Poèet LM

algeziológia

1,41

anestéziológia a intenzívna medicína

6,71

angiológia

0,28

cievna chirurgia

1,42

dermatovenerológia

26,55

diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy

11,83

drogové závislosti

0,94

endokrinológia

5,53
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2,06

fyziatria, balneológia a lieèebná rehabilitácia

10,05

gastroenterológia

10,11

geriatria
gynekológia a pôrodníctvo
hematológia a transfúziológia
chirurgia

4,55
112,43
3,15
27,64

infektológia

4,62

kardiochirurgia

0,26

kardiológia

16,82

klinická biochémia

0,17

klinická farmakológia

0,03

klinická imunológia a alergológia

14,58

klinická logopédia

15,81

klinická onkológia

14,14

klinická psychológia

16,07

klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia

2,55

lekárska genetika

0,60

materno-fetálna medicína

1,11

nefrológia

5,80

neurológia
neurochirurgia

29,38
0,85

oftalmológia

39,90

ortopédia

17,17

ortopedická protetika
otorinolaryngológia

0,94
24,69

pediatria

2,57

plastická chirurgia

2,89

pneumológia a ftizeológia

17,93

psychiatria

27,94

radiaèná onkológia

1,62

reumatológia

7,09

sexuológia

0,85

stomatológia

281,98

telovýchovné lekárstvo

0,77

úrazová chirurgia

3,63

urológia

8,47

vnútorné lekárstvo
Celkový súèet

39,23
825,12
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Prešovský kraj:
Odbor

Minimálna sie•
Poèet LM

algeziológia

0,78

anestéziológia a intenzívna medicína

2,40

angiológia

1,08

audiológia

1,96

cievna chirurgia

0,71

dermatovenerológia

29,16

diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy

13,71

drogové závislosti

0,07

endokrinológia

9,61

foniatria

2,25

fyziatria, balneológia a lieèebná rehabilitácia

13,02

gastroenterológia

17,23

geriatria
gynekológia a pôrodníctvo
hematológia a transfúziológia
chirurgia

3,66
137,28
6,16
33,67

infektológia

3,27

kardiológia

22,10

klinická biochémia

0,09

klinická imunológia a alergológia

21,29

klinická logopédia

13,10

klinická onkológia

9,86

klinická psychológia

24,37

klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia

1,06

korektívna dermatológia

0,02

lekárska genetika

1,75

materno-fetálna medicína

1,12

nefrológia

8,49

neurológia

39,35

oftalmológia

35,73

ortopédia

28,52

ortopedická protetika
otorinolaryngológia

0,10
28,76

pediatria

2,82

plastická chirurgia

0,98

pneumológia a ftizeológia

21,64

psychiatria

27,61
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0,78

radiaèná onkológia
reumatológia

12,09

stomatológia

365,53
5,59

úrazová chirurgia
urológia

13,47

vnútorné lekárstvo

47,37
1 009,60

Celkový súèet
Košický kraj:
Odbor

Minimálna sie•
Poèet LM

algeziológia

0,53

anestéziológia a intenzívna medicína

4,56

audiológia

0,09

cievna chirurgia

2,31

dermatovenerológia

33,29

diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy

20,21

endokrinológia

9,35

foniatria

2,30

fyziatria, balneológia a lieèebná rehabilitácia

20,46

gastroenterológia

20,51

geriatria
gynekológia a pôrodníctvo

1,56
158,23

hematológia a transfúziológia

11,94

chirurgia

33,59

infektológia

8,94

kardiochirurgia

0,43

kardiológia
klinická farmakológia

30,35
0,51

klinická imunológia a alergológia

25,30

klinická logopédia

10,63

klinická onkológia

12,80

klinická psychológia

34,92

klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia

4,91

korektívna dermatológia

0,43

lekárska genetika

0,77

letecké lekárstvo

0,43

materno-fetálna medicína

1,97

nefrológia

9,07

neurológia
neurochirurgia

44,22
1,87
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oftalmológia

46,58

ortopédia

33,45

ortopedická protetika
otorinolaryngológia

1,53
40,10

pediatria

3,92

plastická chirurgia

4,48

pneumológia a ftizeológia
popáleninové oddelenie
psychiatria
radiaèná onkológia
reumatológia
sexuológia
stomatológia

24,24
0,94
35,75
2,59
11,49
0,55
435,02

telovýchovné lekárstvo

3,15

úrazová chirurgia

7,04

urológia

19,48

vnútorné lekárstvo

54,52

Celkový súèet

1 231,31
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Príloha è. 3
k nariadeniu vlády è. 751/2004 Z.

Prepoèet stanovenej minimálnej siete agentúr domácej ošetrovate¾skej starostlivosti
na územie Slovenskej republiky a príslušných krajov Slovenskej republiky
Kraj
Bratislavský

Poèet sesterských miest
v ADOS
68

Trnavský

64

Trenèiansky

67

Nitriansky

76

Žilinský

76

Banskobystrický

76

Prešovský

88

Košický

88

Spolu

603
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Príloha è. 4
k nariadeniu vlády è. 751/2004 Z. z.

Prepoèet stanovenej minimálnej siete pre lôžka poskytovate¾ov ústavnej zdravotnej
starostlivosti v príslušných špecializaèných odboroch na územie Slovenskej republiky
a príslušných krajov Slovenskej republiky
Slovenská republika:
Typ lôžok
Akútne

Oddelenia
Anestéziológia a intenzívna medicína
Cievna chirurgia

Minimálna sie• lôžok
463
61

Dermatovenerológia

487

Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy

100

Endokrinológia

64

Foniatria

18

Gastroenterológia

39

Geriatria
Chirurgia

701
3 379

Intenzívna starostlivos• v pediatrii

31

Kardiochirurgia

99

Kardiológia

285

Klinická farmakológia

20

Klinická hematológia a transfúziológia

93

Klinická imunológia

30

Klinická onkológia
Nefrológia
Neurochirurgia
Neurológia
Nukleárna medicína

514
24
277
1 663
33

Oftalmológia

496

Ortopédia

727

Ortopedická protetika
Otorinolaryngológia
Pediatria
Plastická chirurgia

31
698
1 874
150

P¾úcna chirurgia

68

Popáleninové

46

Infektológia
Klinické pracovné lekárstvo a toxikológia
Rádioterapia
Reumatológia

709
95
301
94
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27

Transplantaèné
Traumatológia

783

Pneumológia a ftizeológia*

505

Urológia

642

Vnútorné lekárstvo

4 043

Gynekológia a pôrodníctvo

2 676

Neonatológia

647

Maxilofaciálna chirurgia

100
23 093

Akútne spolu
Chronické

1 783

Dlhodobo chorých
Dolieèovacie

754

Fyziatria, balneológia a lieèebná rehabilitácia

922

Paliatívne

158

Pneumológia a ftizeológia**

1 691
5 308

Chronické spolu
Psychiatrické

Èiastka 305

Gerontopsychiatria

171

Drogové závislosti

379
3 385

Psychiatria

3 935

Psychiatrické
spolu

32 334

Celkový súèet
* v nemocniciach
** v lieèebniach

Bratislavský kraj:
Typ lôžok
Akútne

Oddelenia
Anestéziológia a intenzívna medicína

Minimálna sie• lôžok
120

Cievna chirurgia

37

Dermatovenerológia

85

Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy

3

Foniatria

9

Gastroenterológia

26

Geriatria

120

Chirurgia

485

Kardiochirurgia
Kardiológia

61
119

Klinická farmakológia

20

Klinická hematológia sa transfúziológia

41

Klinická imunológia

20
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Klinická onkológia

56

Neurochirurgia

70

Neurológia

14

Oftalmológia

72
26

Otorinolaryngológia

86
74

P¾úcna chirurgia

26

Popáleninové

26

Infektológia

92

Klinické pracovné lekárstvo a toxikológia

21

Rádioterapia

90

Transplantaèné

12

Traumatológia

80

Pneumológia a ftizeológia*

114

Urológia

141

Vnútorné lekárstvo

634

Gynekológia a pôrodníctvo

326

Neonatológia

82

Maxilofaciálna chirurgia

42
3 632

Dlhodobo chorých

41

Paliatívne

19
165
397

Chronické spolu

* v nemocniciach

172

Dolieèovacie
Fyziatria, balneológia a lieèebná rehabilitácia

Celkový súèet

145

Plastická chirurgia

Akútne spolu

Psychiatrické
spolu

145

Ortopedická protetika
Pediatria

Psychiatrické

248

Nukleárna medicína
Ortopédia

Chronické
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Gerontopsychiatria

98

Drogové závislosti

128

Psychiatria

563
789
4 932
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Trnavský kraj:
Typ lôžok
Akútne

Oddelenia
Anestéziológia a intenzívna medicína

19

Dermatovenerológia
Geriatria

115

Chirurgia

258
26

Klinická onkológia

170

Neurológia
Oftalmológia

31

Ortopédia

98

Otorinolaryngológia

57
9

Paliatívne

134

Pediatria
Infektológia

64

Reumatológia

94

Traumatológia

38

Pneumológia a ftizeológia*

26

Urológia

51

Vnútorné lekárstvo

299

Gynekológia a pôrodníctvo

208
28

Neonatológia

1 742

Akútne spolu
Chronické

286

Dlhodobo chorých

36

Dolieèovacie
Fyziatria, balneológia a lieèebná rehabilitácia

105
427

Chronické spolu
Psychiatrické

Minimálna sie• lôžok
27

116

Psychiatria

116

Psychiatrické
spolu

2 285

Celkový súèet
* v nemocniciach
Trenèiansky kraj:
Typ lôžok
Akútne

Oddelenia
Anestéziológia a intenzívna medicína

Minimálna sie• lôžok
34

Dermatovenerológia

58

Geriatria

68

Chirurgia
Klinická onkológia
Neurológia

434
41
162
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Oftalmológia

38

Ortopédia

87

Otorinolaryngológia

74
227

Pediatria
Infektológia

77

Traumatológia

38

Pneumológia a ftizeológia*

88

Urológia

58

Vnútorné lekárstvo

519

Gynekológia a pôrodníctvo

294
81

Neonatológia

2 377

Akútne spolu
Chronické

81

Dlhodobo chorých

159

Dolieèovacie
Fyziatria, balneológia a lieèebná rehabilitácia

33
9

Paliatívne
Pneumológia a ftizeológia**

17
298

Chronické spolu
Psychiatrické
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204

Psychiatria

204

Psychiatrické
spolu

2 879

Celkový súèet
* v nemocniciach
** v lieèebniach

Nitriansky kraj:
Typ lôžok
Akútne

Oddelenia
Anestéziológia a intenzívna medicína
Cievna chirurgia

Minimálna sie• lôžok
58
9

Dermatovenerológia

82

Geriatria

98

Chirurgia

399

Kardiológia

13

Klinická onkológia

77

Neurochirurgia

34

Neurológia

168

Oftalmológia

43

Ortopédia

77

Otorinolaryngológia

68
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241

Pediatria

9

Plastická chirurgia
Infektológia

81

Rádioterapia

65

Traumatológia

94

Pneumológia a ftizeológia*

60

Urológia

75

Vnútorné lekárstvo

520

Gynekológia a pôrodníctvo

326
89

Neonatológia

2 686

Akútne spolu
Chronické

160

Dlhodobo chorých
Dolieèovacie

57

Paliatívne

21

Fyziatria, balneológia a lieèebná rehabilitácia

37

Pneumológia a ftizeológia**

125
400

Chronické spolu
Psychiatrické
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Gerontopsychiatria

47

Drogové závislosti

67
632

Psychiatria

745

Psychiatrické
spolu

3 831

Celkový súèet
* v nemocniciach
** v lieèebniach
Žilinský kraj:
Typ lôžok
Akútne

Oddelenia
Anestéziológia a intenzívna medicína
Cievna chirurgia

Minimálna sie• lôžok
33
9

Dermatovenerológia

54

Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy

98

Endokrinológia

64

Gastroenterológia

14

Chirurgia
Intenzívna starostlivos• v pediatrii

346
7

Kardiológia

16

Klinická hematológia a transfúziológia

18

Klinická onkológia

38

Neurochirurgia

99

Neurológia

190
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Nukleárna medicína

13

Oftalmológia

49

Ortopédia

109

Otorinolaryngológia

109

Pediatria

241

Plastická chirurgia

11

Infektológia

77

Klinické pracovné lekárstvo a toxikológia

26

Rádioterapia

53

Traumatológia

162

Pneumológia a ftizeológia*

116

Urológia

422

Gynekológia a pôrodníctvo

322

Neonatológia

99

Maxilofaciálna chirurgia

13
2 896

Dlhodobo chorých

82

Fyziatria, balneológia a lieèebná rehabilitácia

20

Paliatívne

30
325
9

Drogové závislosti
Psychiatria

433
442

Psychiatrické
spolu

3 663

Celkový súèet
*

193

Dolieèovacie

Chronické spolu
Psychiatrické

91

Vnútorné lekárstvo

Akútne spolu
Chronické
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v nemocniciach

Banskobystrický kraj:
Typ lôžok

Oddelenia

Akútne

Anestéziológia a intenzívna medicína
Cievna chirurgia
Dermatovenerológia

Minimálna sie• lôžok
51
8
43

Foniatria

9

Geriatria

68

Chirurgia
Intenzívna starostlivos• v pediatrii

455
11
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Kardiochirurgia

12

Kardiológia

52

Klinická hematológia a transfúziológia

27

Klinická onkológia

69

Neurochirurgia

26
183

Neurológia
Oftalmológia

89

Ortopédia

32

Ortopedická protetika

275

Pediatria
Plastická chirurgia

20

Infektológia

82

Klinické pracovné lekárstvo a toxikológia

11

Rádioterapia

29

Traumatológia

98

Pneumológia a ftizeológia*

74

Urológia

54

Vnútorné lekárstvo

517

Gynekológia a pôrodníctvo

311
28

Neonatológia
Maxilofaciálna chirurgia

4
2 698

Akútne spolu

298

Dlhodobo chorých

48

Dolieèovacie
Fyziatria, balneológia a lieèebná rehabilitácia
Pneumológia a ftizeológia**

205
34
585

Chronické spolu
Psychiatrické

5
57

Otorinolaryngológia

Chronické

Èiastka 305

Drogové závislosti

149

Psychiatria

378
527

Psychiatrické
spolu

3 810

Celkový súèet
* v nemocniciach
** v lieèebniach
Prešovský kraj:
Typ lôžok
Akútne

Oddelenia
Anestéziológia a intenzívna medicína
Dermatovenerológia
Geriatria

Minimálna sie• lôžok
76
46
152

Zbierka zákonov è. 751/2004
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490

Chirurgia

28

Kardiológia
Klinická hematológia a transfúziológia

7

Klinická imunológia

10

Klinická onkológia

89
301

Neurológia
Oftalmológia

95

Ortopédia

75

Otorinolaryngológia

107

Pediatria

347
43

P¾úcna chirurgia

114

Infektológia
Klinické pracovné lekárstvo a toxikológia

8
24

Rádioterapia

133

Traumatológia
Pneumológia a ftizeológia*

39

Urológia

83

Vnútorné lekárstvo

583

Gynekológia a pôrodníctvo

499

Neonatológia

114

Maxilofaciálna chirurgia

10
3 471

Akútne spolu
Chronické
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Dlhodobo chorých

252

Dolieèovacie

193

Fyziatria, balneológia a lieèebná rehabilitácia

131

Pneumológia a ftizeológia**

1 401
30

Paliatívne

2 007

Chronické spolu

385

Psychiatria

385

Psychiatrické
spolu

5 863

Celkový súèet
* v nemocniciach
** v lieèebniach
Košický kraj:
Typ lôžok
Akútne

Oddelenia
Anestéziológia a intenzívna medicína
Dermatovenerológia
Geriatria
Chirurgia

Minimálna sie• lôžok
64
101
81
513
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Intenzívna starostlivos• v pediatrii

14

Kardiochirurgia

26

Kardiológia

58

Klinická hematológia a transfúziológia

20

Klinická onkológia

24

Neurochirurgia

48

Nukleárna medicína
Oftalmológia

141

Pediatria

265

Plastická chirurgia

36

Popáleninové

20
123

Klinické pracovné lekárstvo a toxikológia

30

Rádioterapia

40

Transplantaèné

15

Traumatológia

139

Pneumológia a ftizeológia*

104
89

Vnútorné lekárstvo

547

Gynekológia a pôrodníctvo

389

Neonatológia

125
31
3 590

Akútne spolu
Dlhodobo chorých

343

Dolieèovacie

139

Fyziatria, balneológia a lieèebná rehabilitácia

228

Paliatívne

42
778

Chronické spolu
Drogové závislosti

26

Gerontopsychiatria

26

Psychiatria

* v nemocniciach

77

Otorinolaryngológia

Maxilofaciálna chirurgia

Celkový súèet

6
104

Urológia

Psychiatrické spolu

241

Ortopédia

Infektológia

Psychiatrické

119

Nefrológia
Neurológia

Chronické

Èiastka 305

675
701
5 069
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752
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 15. decembra 2004,
ktorým sa vydávajú indikátory kvality
na hodnotenie poskytovania zdravotnej starostlivosti

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 7 ods. 7 zákona
è. 581/2004 Z. z. o zdravotných pois•ovniach, doh¾ade
nad zdravotnou starostlivos•ou a o zmene a doplnení
niektorých zákonov nariaïuje:
§1
Týmto nariadením sa vydávajú indikátory kvality.
Oznaèenie druhu poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti, ktorý bude indikátorom kvality hodnotený, oznaèenie oblasti zdravotnej starostlivosti, na ktorej hodno-

tenie indikátor kvality slúži, názov indikátora kvality,
popis indikátora kvality, úroveò indikátora kvality
a prípustná odchýlka, urèenie èasového obdobia, za
ktoré bude indikátor kvality hodnotený, a oznaèenie
zdroja údajov, z ktorých bude indikátor kvality spracovaný, sú uvedené v prílohe.
§2
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos• 1. januára 2005.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Príloha
k nariadeniu vlády è. 752/2004 Z. z.

INDIKÁTORY KVALITY
Druh poskytovate¾a

Poskytovate¾, ktorý
poskytuje špecializovanú
ambulantnú zdravotnú
starostlivos•

Hodnotená
oblas• poskytovania zdravotnej
starostlivosti

Názov
indikátora

Popis indikátora

Hodnotené èasové
obdobie

Úroveò indikátora a prípustná odchýlka

Zdroj údajov

Dostupnos•

Doba èakania
na vyšetrenie

Pomer poètu
pacientov
ambulantne
vyšetrených
špecialistom
do 21 dní odo dòa
objednania
u špecialistu
ku všetkým
ambulatne
vyšetreným
pacientom

II. – IV.
štvr•rok
2005

Úroveò 0: Hodnota menšia ako stredná
hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveò 1: Stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok Úroveò 2: Hodnota
väèšia ako stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok

Poskytovate¾

Efektívnos•
využitia zdrojov

Predpisovanie
generických
liekov

Percentuálny pomer
predpísaných
generických liekov
ku všetkým
predpísaným liekom
(poèty balení)

II. – IV.
štvr•rok
2005

Úroveò 0: Hodnota menšia ako stredná
hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveò 1: Stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok Úroveò 2: Hodnota
väèšia ako stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok

Poskytovate¾

Úèinnos•
a primeranos•
zdravotnej
starostlivosti

Skríning
rakoviny krèka
maternice

Pomer poètu
pacientiek,
u ktorých bol
vykonaný skríning
krèka maternice,
k poètu všetkých
pacientiek
v starostlivosti
lekára, u ktorých
bolo takéto
vyšetrenie
indikované

II. – IV.
štvr•rok
2005

Úroveò 0: Hodnota menšia ako stredná
hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveò 1: Stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok Úroveò 2: Hodnota
väèšia ako stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok

Poskytovate¾

Vnímanie
starostlivosti
pacientom

Priemerný èas
trvania
ambulantného
vyšetrenia

Priemerný èas
trvania lekárskeho
vyšetrenia pod¾a
jednotlivých odborov

II. – IV.
štvr•rok
2005

Úroveò 0: Hodnota menšia ako stredná
hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveò 1: Stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok Úroveò 2: Hodnota
väèšia ako stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok

Poskytovate¾

Výsledky
zdravotnej
starostlivosti

Zubný kaz,
chýbajúce
zuby alebo
zuby s výplòou
u 14 roèných

Priemerný poèet
zubov chýbajúcich,
vyplnených alebo
postihnutých
zubným kazom
u 14 roèných
poistencov

II. – IV.
štvr•rok
2005

Úroveò 0: Hodnota väèšia ako stredná hodnota
vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveò 1: Stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok Úroveò 2: Hodnota
menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok

Poskytovate¾

Poskytovate¾, ktorý
poskytuje ústavnú
zdravotnú starostlivos•

Dostupnos•

Doba èakania
na
hospitalizáciu

Pomer poètu
pacientov so
sledovanou chorobou
èakajúcich na
hospitalizáciu viac
ako 1 mesiac od
kontaktu
poskytovate¾a,
ku všetkým
hospitalizovaným
pacientom so
sledovanou chorobou

II. – IV.
štvr•rok
2005

Úroveò 0: Hodnota väèšia ako stredná hodnota
vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveò 1: Stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok Úroveò 2: Hodnota
menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok

Poskytovate¾

Efektívnos•
využitia zdrojov

Denná lieèba

Pomer poètu
pacientov so
sledovanou
chorobou, ktorým
bola poskytnutá
starostlivos• formou
jednodòovej
ambulantnej,
k poètu
hospitalizvaných
pacientov so
sledovanou chorobou

II. – IV.
štvr•rok
2005

Úroveò 0: Hodnota menšia ako stredná
hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveò 1: Stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok Úroveò 2: Hodnota
väèšia ako stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok

Poskytovate¾

Vnímanie
starostlivosti
pacientom

Doba èakania
na neodkladnú
hospitalizáciu

Pomer poètu
pacientov èakajúcich
na neodkladné
prijatie viac ako
2 hodiny k poètu
všetkých neodkladne
prijatých pacientov

II. – IV.
štvr•rok
2005

Úroveò 0: Hodnota väèšia ako stredná hodnota
vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveò 1: Stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok Úroveò 2: Hodnota
menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok

Poskytovate¾

Hodnotenie
poskytovate¾a
pacientom

Hodnotenie
poskytovate¾a na
základe výsledkov
reprezentatívneho
prieskumu

II. – IV.
štvr•rok
2005

Úroveò 0: Hodnota menšia ako stredná
hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveò 1: Stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok Úroveò 2: Hodnota
väèšia ako stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok

Zdravotná
pois•ovòa

Poèet
zrušených
elektívnych
operácií

Pomer poètu
elektívnych operácií
zrušených v deò
prijatia alebo po
òom, pre
nemedicínske dôvody
ku všetkým
vykonaným
elektívnym
operáciám

II. – IV.
štvr•rok
2005

Úroveò 0: Hodnota väèšia ako stredná hodnota
vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveò 1: Stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok Úroveò 2: Hodnota
menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok

Poskytovate¾

Riešenie
s•ažností

Pomer poètu
písomných s•ažností
vyriešených
do 4 týždòov od ich
registrácie k poètu
všetkých
registrovaných
s•ažností

II. – IV.
štvr•rok
2005

Úroveò 0: Hodnota menšia ako stredná
hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveò 1: Stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok Úroveò 2: Hodnota
väèšia ako stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok

Poskytovate¾

Výsledky
zdravotnej
starostlivosti

Poskytovate¾, ktorý
poskytuje ústavnú
zdravotnú starostlivos•

Výsledky
zdravotnej
starostlivosti

Neodkladné
opakované
prijatie do
ústavnej
starostlivosti
po prepustení

Pomer poètu
pacientov
neodkladne prijatých
do ústavnej
starostlivosti
do 28 dní po
prepustení
z ústavnej
starostlivosti
ku všetkým
prepusteným
pacientom
v rovnakom
špecializaènom
odbore

II. – IV.
štvr•rok
2005

Úroveò 0: Hodnota väèšia ako stredná hodnota
vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveò 1: Stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok Úroveò 2: Hodnota
menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok

Poskytovate¾

Úmrtia po
zlomenine
krèka
stehnovej kosti
(vek nad 65
rokov)

Pomer poètu úmrtí
pacientov so
zlomeninou krèka
stehnovej kosti do 30
dní po neodkladnom
prijatí do ústavnej
zdravotnej
starostlivosti
k poètu všetkých
pacientov prijatých
s touto diagnózou
vo veku 65 rokov
a viac

II. – IV.
štvr•rok
2005

Úroveò 0: Hodnota väèšia ako stredná hodnota
vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveò 1: Stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok Úroveò 2: Hodnota
menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok

Poskytovate¾

Úmrtie na
infarkt
myokardu po
neodkladnom
prijatí
(vek 35 – 74)

Pomer poètu úmrtí
pacientov
s infarktom
myokardu (MKCH
10: I21 alebo I22) do
30 dní po
neodkladnom prijatí
do ústavnej
zdravotnej
starostlivosti
k poètu všetkých
pacientov prijatých
s touto diagnózou vo
veku 35 – 74 rokov

II. – IV.
štvr•rok
2005

Úroveò 0: Hodnota väèšia ako stredná hodnota
vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveò 1: Stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok Úroveò 2: Hodnota
menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok

Poskytovate¾

Úmrtie
v nemocnici po
neodkladnom
prijatí na
operaèný
výkon

Perioperaèná
mortalita do 30 dní
po neodkladnom
prijatí (hodnotí sa pri
sledovaných
chorobách u
poskytovate¾ov
vykonávajúcich
minimálne 200
operácií roène)

II. – IV.
štvr•rok
2005

Úroveò 0: Hodnota väèšia ako stredná hodnota
vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveò 1: Stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok Úroveò 2: Hodnota
menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok

Poskytovate¾

Poskytovate¾, ktorý
poskytuje všeobecnú
ambulantnú zdravotnú
starostlivos•

Úmrtie
v nemocnici
po
plánovanom
prijatí na
operaèný
výkon

Perioperaèná
mortalita do 30 dní
po plánovanom
prijatí (hodnotí sa pri
sledovaných
chorobách
u poskytovate¾ov
vykonávajúcich
minimálne 200
operácií roène)

II. – IV.
štvr•rok
2005

Úroveò 0: Hodnota väèšia ako stredná hodnota
vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveò 1: Stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok Úroveò 2: Hodnota
menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok

Poskytovate¾

Efektívnos•
využitia zdrojov

Predpisovanie
generických
liekov

Percentuálny pomer
predpísaných
generických liekov
ku všetkým
predpísaným liekom
(poèty balení)

II. – IV.
štvr•rok
2005

Úroveò 0: Hodnota menšia ako stredná
hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveò 1: Stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok Úroveò 2: Hodnota
väèšia ako stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok

Poskytovate¾

Úèinnos• a
primeranos•
zdravotnej
starostlivosti

Manažment
akútnej
starostlivosti

Poèet neodkladných
prijatí do ústavnej
starostlivosti pre
vybraté diagnózy:
akútne infekcie
dýchacích ciest
(MKCH-10: H66.0
H66.4, H66.9, J02.0,
J02.8, J02.9, J03.0,
J03.8, J03.9, J04.0,
J06.0, J06.8, J06.9,
J31.0 J31.2)
infekcie moèového
traktu(MK-10)

II. – IV.
štvr•rok
2005

Úroveò 0: Hodnota väèšia ako stredná hodnota
vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveò 1: Stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok Úroveò 2: Hodnota
menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok

Poskytovate¾

Manažment
chronickej
starostlivosti

Poèet neodkladných
prijatí do ústavnej
starostlivosti pre
vybraté diagnózy:
astma (MKCH-10:
J45-J46)
diabetes (MKCH-10:
E10-E14)

II. – IV.
štvr•rok
2005

Úroveò 0: Hodnota väèšia ako stredná hodnota
vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveò 1: Stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok Úroveò 2: Hodnota
menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok

Poskytovate¾

Vakcinácia
detskej
populácie

Pomer poètu detí
oèkovaných proti
DITEPER a proti
MMR do konca
druhého roku života
k celkovému poètu
detí do dvoch rokov
starostlivosti

II. – IV.
štvr•rok
2005

Úroveò 0: Hodnota menšia ako stredná
hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveò 1: Stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok Úroveò 2: Hodnota
väèšia ako stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok

Poskytovate¾

Vakcinácia
proti chrípke

Pomer poètu
pacientov,
u ktorých bolo
vykonané oèkovanie
proti chrípke k poètu
pacientov
v starostlivosti
lekára, u ktorých je
oèkovanie proti
chrípke indikované

II. – IV.
štvr•rok
2005

Úroveò 0: Hodnota menšia ako stredná
hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveò 1: Stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok Úroveò 2: Hodnota
väèšia ako stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok

Poskytovate¾

Vnímanie
starostlivosti
pacientom

Priemerný èas
trvania
ambulantného
vyšetrenia

Priemerný èas
trvania lekárskeho
vyšetrenia pod¾a
jednotlivých odborov

II. – IV.
štvr•rok
2005

Úroveò 0: Hodnota menšia ako stredná
hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveò 1: Stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok Úroveò 2: Hodnota
väèšia ako stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok

Poskytovate¾

Výsledky
zdravotnej
starostlivosti

Neodkladné
prijatie do
nemocnice
u pacientov
starších ako
75 rokov

Pomer poètu
pacientov starších
ako 75 rokov
neodkladne prijatých
do ústavnej
zdravotnej
starostlivosti ku
všetkým pacientom
starším ako 75 rokov
v starostlivosti
lekára

II. – IV.
štvr•rok
2005

Úroveò 0: Hodnota väèšia ako stredná hodnota
vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveò 1: Stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok Úroveò 2: Hodnota
menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok

Poskytovate¾

Pacienti
vyšetrení LSPP

Pomer poètu
vyšetrení
vykonaných poèas
LSPP k poètu
vyšetrení
vykonaných lekárom
poèas ambulantných
hodín (týka sa
pacientov
v starostlivosti
lekára)

II. – IV.
štvr•rok
2005

Úroveò 0: Hodnota väèšia ako stredná hodnota
vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveò 1: Stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok Úroveò 2: Hodnota
menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok

Poskytovate¾

Pacienti,
u ktorých bola
vykonaná
preventívna
prehliadka

Pomer poètu
pacientov, u ktorých
bola vykonaná
preventívna
prehliadka, k poètu
všetkých pacientov
v starostlivosti
lekára

II. – IV.
štvr•rok
2005

Úroveò 0: Hodnota menšia ako stredná
hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveò 1: Stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok Úroveò 2: Hodnota
väèšia ako stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok

Poskytovate¾
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753
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 6 ods. 2 zákona è. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
opatrenie zo 14. decembra 2004 è. OPD0304-24679/2004-SL, ktorým sa vydáva zoznam dietetických potravín plne uhrádzaných alebo èiastoène uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia.
Prílohou k tomuto opatreniu je zoznam dietetických potravín plne uhrádzaných alebo èiastoène uhrádzaných na
základe verejného zdravotného poistenia.
Opatrenie nadobúda úèinnos• 1. januára 2005.
Opatrenie bude uverejnené v èiastke è. 55/2004 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
a možno doò nazrie• na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.








        


     
 
   
     
    
       
      
      
   
  
        
   

   
     
   
  
   
       
   

  
    
     
    
    

 
     
   
 
   




