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661
ZÁKON
z 5. decembra 2007,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti
uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za sluby súvisiace
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorích predpisov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za sluby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona
è. 720/2004 Z. z., zákona è. 347/2005 Z. z., zákona
è. 538/2005 Z. z., zákona è. 660/2005 Z. z., zákona
è. 342/2006 Z. z. a zákona è. 522/2006 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 1 písmená d) a m) znejú:
d) jedna preventívna prehliadka poistenca od 18 rokov
veku raz za dva roky u lekára so pecializáciou v pecializaènom odbore veobecné lekárstvo alebo u lekára so pecializáciou v pecializaènom odbore veobecná starostlivos o deti a dorast,5)
e) jedna preventívna prehliadka poistenca do 18 rokov
veku dva razy v kalendárnom roku u zubného lekára,
f) jedna preventívna prehliadka poistenca od 18 rokov
veku raz za rok u zubného lekára,
g) dve preventívne prehliadky tehotnej poistenkyne
u zubného lekára,
h) jedna preventívna prehliadka poistenkyne od 18 rokov veku alebo od prvého tehotenstva raz za rok u lekára so pecializáciou v pecializaènom odbore gynekológia a pôrodníctvo,
i) jedna preventívna prehliadka tehotnej poistenkyne
raz za mesiac a jedna preventívna prehliadka es
týdòov po pôrode u lekára so pecializáciou v pecializaènom odbore gynekológia a pôrodníctvo,
j) jedna preventívna prehliadka poistenca vo veku od
50 rokov veku raz za tri roky u lekára so pecializáciou v pecializaènom odbore urológia,
k) jedna preventívna prehliadka poistenca, ktorý je evidovaným darcom krvi, darcom orgánov alebo tkanív,6) raz za rok u lekára so pecializáciou v pecializaènom odbore veobecné lekárstvo alebo u lekára
so pecializáciou v pecializaènom odbore veobecná starostlivos o deti a dorast,
l) preventívne prehliadky a preventívne oèkovania
v rozsahu urèenom alebo nariadenom orgánmi tátnej správy na úseku verejného zdravotníctva6a) na
ochranu zdravia na predchádzanie prenosným
ochoreniam,7)
m) jedna preventívna prehliadka poistenca od 19 do 20

rokov veku s vykonaním dychového testu na Helicobacter
pylori
u
lekára
so
pecializáciou
v pecializaènom odbore gastroenterológia, detská
gastroenterológia alebo u lekára so pecializáciou
v pecializaènom odbore veobecné lekárstvo..
Poznámky pod èiarou k odkazom 6a a 7 znejú:

6a) § 3 zákona è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7
) § 12 zákona è. 355/2007 Z. z..

2. V § 3 ods. 3 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: vrátane podania oèkovacej látky pri povinnom oèkovaní.
3. V § 3 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
(5) Ak poistenec vopred súhlasí s poskytnutím stomatologických výkonov alebo stomatologických výrobkov, ktoré sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia, zdravotná poisovòa poskytnuté
stomatologické výkony alebo stomatologické výrobky
uhradí len v rozsahu stomatologických výkonov a stomatologických výrobkov uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia a rozdiel úhrady uhradí
poistenec..
Doterajie odseky 5 a 8 sa oznaèujú ako odseky 6
a 9.
4. V § 3 odsek 7 znie:
(7) Na základe verejného zdravotného poistenia sa
plne uhrádza povinné oèkovanie v rozsahu urèenom
osobitným predpisom7) a potrebná kontrola zdravotného stavu poistenca pred podaním oèkovacej látky..
Poznámka pod èiarou k odkazu 10a sa vypúa.
5. V § 7 ods. 4 sa slovo Úhradu nahrádza slovom
Poskytnutie.
6. V § 10a sa slová § 3 ods. 8 nahrádzajú slovami § 3
ods. 9.
7. V § 11 odsek 4 znie:
(4) Súèasou kategorizácie lieèiva pod¾a odseku 3
môe by
a) preskripèné obmedzenie,
b) indikaèné obmedzenie,
c) obmedzenie na predchádzajúci súhlas revízneho lekára s úhradou..
8. V § 12 odsek 7 znie:
(7) Ministerstvo zaradí do zoznamu liekov liek, ktorý
obsahuje lieèivo, ktoré je u zaradené do zoznamu liekov..
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9. V § 13 ods. 2 písmeno b) znie:
b) názov lieku, liekovú formu, cestu podania, ve¾kos
balenia, kód tátneho ústavu pre kontrolu lieèiv, èíselný kód lieku Spoloèného colného sadzobníka17a)
a anatomicko-terapeuticko-chemickú skupinu lieèiva,.
Poznámka pod èiarou k odkazu 17a znie:

17a) Nariadenie Rady (EHS) è. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej
a tatistickej nomenklatúre a o Spoloènom colnom sadzobníku (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 2; Ú. v. ES L
256, 7. 9. 1987) v platnom znení..

10. V § 13 ods. 2 písmeno g) znie:
g) údaj o cene od výrobcu alebo dovozcu v príslunej
národnej mene
1. v táte, v ktorom má sídlo drite¾ rozhodnutia
o registrácii lieku (uvies názov tátu), ak je v òom
liek registrovaný,
2. vo vetkých èlenských tátoch Európskej únie,
v ktorých je liek registrovaný,.
11. V § 13 ods. 4 písmeno d) znie:
d) kolkovú známku v hodnote správneho poplatku..
12. § 13 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) iados o zaradenie generického lieku mono
poda aj vtedy, ak rozhodnutie o registrácii generického lieku pod¾a osobitného predpisu17b) ete nenadobudlo právoplatnos..
Poznámka pod èiarou k odkazu 17b znie:

17b) § 22 ods. 8 zákona è. 140/1998 Z. z. v znení neskorích predpisov..

13. § 15 a 18 vrátane nadpisov znejú:
§ 15
iados o zmenu úradne urèenej ceny lieku
(1) iados o zmenu úradne urèenej ceny lieku podáva drite¾ rozhodnutia o registrácii lieku17) alebo ním
splnomocnený zástupca ministerstvu.
(2) iados o zmenu úradne urèenej ceny lieku musí
obsahova
a) náleitosti ustanovené v § 13 ods. 2 písm. a), b), f), g)
a q),
b) podklady, ktorými iadate¾ odôvodòuje poadovanú
zmenu,
c) splnomocnenie od drite¾a rozhodnutia o registrácii
lieku na podanie predmetnej iadosti, ak iados podáva ním splnomocnený zástupca.
(3) Podklady, ktorými iadate¾ odôvodòuje zvýenie
úradne urèenej ceny, musia obsahova aj moné dopady na zdroje verejného zdravotného poistenia.
§ 16
Rozhodovanie o zaradení lieku do zoznamu liekov
a o úradnom urèení ceny lieku
(1) O zaradení lieku do zoznamu liekov a o úradnom
urèení ceny lieku rozhoduje ministerstvo na základe
iadosti pod¾a § 13.
(2) Ministerstvo rozhodne o iadosti
a) do 180 dní od jej doruèenia; ak iados neobsahuje
informácie v poadovanom rozsahu, ministerstvo
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vyzve iadate¾a o predloenie chýbajúcich údajov,
ktoré iadate¾ musí doplni do 30 dní, a rozhodne
o iadosti do 180 dní od prijatia poadovaných chýbajúcich údajov,
b) do 90 dní od jej doruèenia, ak predmetom iadosti je
liek, ktorý obsahuje zaradené lieèivo, a navrhovaná
maximálna cena lieku v lekárni za tandardnú dávku zaradeného lieèiva je niia najmenej o 10 % v porovnaní s najniou maximálnou cenou lieku v lekárni za tandardnú dávku zaradeného lieèiva,
ktorý je zaradený do platného zoznamu liekov.
(3) Do zoznamu liekov nemono zaradi liek, ak
a) lieèivo obsiahnuté v lieku nespåòa kritériá kategorizácie lieèiv pod¾a § 12,
b) ide o zaradenie lieku medzi lieky, ktorých výdaj nie je
viazaný na lekársky predpis,
c) ide o predloenie údajov o cene lieku od výrobcu alebo dovozcu z menej ako iestich èlenských tátov
v zahranièí; to neplatí, ak ide o generický liek,
d) ide o návrh maximálnej ceny od výrobcu, ktorý presahuje aritmetický priemer iestich najniích cien
spomedzi cien v referenèných krajinách [§ 13 ods. 2
písm. g)],
e) ide o vysokú nákladovos lieèby liekom pri zoh¾adnení indikácií, neiaducich úèinkov, dávkovania
a predpokladanej dåky lieèby potrebnej na dosiahnutie poadovaného terapeutického úèinku a ak sú
k dispozícii iné porovnate¾né lieky rovnakej
anatomicko-terapeuticko-chemickej skupiny lieèiv
s niou nákladovosou lieèby,
f) pod¾a farmako-ekonomického rozboru lieku je nákladovos lieèby novým liekom vysoká a efektívnos
a bezpeènos lieèby novým liekom sa poèas pouívania v terapeutickej praxi ete dostatoène nepreukázala.
(4) Ministerstvo pred vydaním rozhodnutia o zaradení lieku do zoznamu liekov kategorizuje lieèivo obsiahnuté v tomto lieku pod¾a kritérií uvedených v § 11.
§ 17
Rozhodovanie o vyradení lieku zo zoznamu liekov
(1) O vyradení lieku zo zoznamu liekov rozhoduje ministerstvo na základe iadosti pod¾a § 14 alebo z vlastného podnetu.
(2) Ministerstvo rozhodne o iadosti o vyradenie lieku
zo zoznamu liekov (§ 14) do 90 dní od jej doruèenia.
(3) Ministerstvo vyradí liek zo zoznamu liekov, ak
a) bolo rozhodnuté o nepredåení registrácie lieku,18)
b) sa rozhodlo o zruení registrácie lieku,19)
c) cena od výrobcu prekroèila maximálnu cenu od výrobcu uvedenú v zozname liekov.
(4) Ministerstvo môe vyradi liek zo zoznamu liekov,
ak
a) sa liek zaradil medzi lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis,
b) liek je dodávaný na trh nepravidelne alebo v mnostve, ktorým sa nedá zabezpeèi plynulá a dostupná
zdravotná starostlivos,
c) bol liek preukázate¾ne nedostupný na trhu dlhie
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ako tri mesiace a výrobca nepreukázal objektívne
dôvody,
d) maximálna cena od výrobcu presahuje aritmetický
priemer iestich najniích cien spomedzi cien v referenèných krajinách [§ 13 ods. 2 písm. g)],
e) sa preukáe vysoká nákladovos lieèby liekom pri
zoh¾adnení indikácií, neiaducich úèinkov, dávkovania a predpokladanej dåky lieèby potrebnej na dosiahnutie poadovaného terapeutického úèinku
a ak sú k dispozícii iné porovnate¾né lieky rovnakej
anatomicko-terapeuticko-chemickej skupiny lieèiv
s niou nákladovosou lieèby,
f) pod¾a farmako-ekonomického rozboru lieku je nákladovos lieèby novým liekom vysoká a efektívnos
a bezpeènos lieèby liekom sa poèas pouívania v terapeutickej praxi ete dostatoène nepreukázala.
§ 18
Rozhodovanie o zmene
úradne urèenej ceny lieku
(1) O zmene úradne urèenej ceny lieku rozhoduje ministerstvo na základe iadosti pod¾a § 15.
(2) Ministerstvo rozhodne o iadosti o zmenu úradne
urèenej ceny lieku do 90 dní od jej doruèenia. Ak iados neobsahuje informácie v poadovanom rozsahu,
ministerstvo vyzve iadate¾a o predloenie chýbajúcich
údajov, ktoré iadate¾ musí doplni do 30 dní, a rozhodne o iadosti do 90 dní od prijatia poadovaných chýbajúcich údajov.
(3) Ak ministerstvo v lehote uvedenej v odseku 2 nerozhodne, iadate¾ pod¾a § 15 je oprávnený liek predáva za navrhnutú cenu..
Poznámky pod èiarou k odkazom 18 a 19 znejú:

18) § 22 ods. 4 a 7 zákona è. 140/1998 Z. z. v znení neskorích
predpisov.
19
) § 22 ods. 16 zákona è. 140/1998 Z. z. v znení zákona
è. 342/2006 Z. z..

14. V § 19 odsek 1 znie:
(1) Ministerstvo uvedie v zozname liekov pod¾a § 4
ods. 3
a) pre kadé lieèivo
1. anatomicko-terapeuticko-chemickú skupinu lieèiva,
2. názov lieèiva,
3. cestu podania,
4. liekovú formu,
5. mnostvo lieèiva v jednotke dávky lieèiva,
6. jednotku tandardnej dávky lieèiva vyjadrenú
v hmotnostných, objemových alebo kusových jednotkách,
7. úhradu na základe verejného zdravotného poistenia za jednotku tandardnej dávky lieèiva,
8. preskripèné obmedzenie, ak sa urèilo kategorizáciou prísluného lieèiva [§ 11 ods. 4 písm. a)],
9. indikaèné obmedzenie, ak sa urèilo kategorizáciou prísluného lieèiva [§ 11 ods. 4 písm. b)],
10. obmedzenie úhrady na základe verejného zdravotného poistenia na predchádzajúci súhlas revízneho lekára s úhradou, ak sa urèilo kategorizáciou prísluného lieèiva [§ 11 ods. 4 písm. c)],
b) pre kadý liek
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1. kód lieku urèený tátnym ústavom pre kontrolu
lieèiv,
2. názov lieku,
3. liekovú formu,
4. obsah dávky,
5. ve¾kos balenia lieku s uvedením mnostva lieku
v hmotnostných, objemových alebo kusových jednotkách,
6. poèet tandardných dávok lieèiva v jednom balení
lieku,
7. skratku drite¾a rozhodnutia o registrácii lieku,
8. skratku tátu, v ktorom má sídlo drite¾ rozhodnutia o registrácii lieku,
9. maximálnu cenu lieku od výrobcu alebo dovozcu,19a)
10. maximálnu cenu lieku v lekárni,19a)
11. maximálnu výku úhrady na základe verejného
zdravotného poistenia za liek,
12. maximálnu výku doplatku poistenca za liek,
13. preskripèné obmedzenie, ak sa urèilo kategorizáciou prísluného lieèiva [§ 11 ods. 4 písm. a)],
14. indikaèné obmedzenie, ak sa urèilo kategorizáciou prísluného lieèiva [§ 11 ods. 4 písm. b)],
15. obmedzenie úhrady na základe verejného zdravotného poistenia na predchádzajúce schválenie
predpisovania lieku revíznym lekárom, ak sa urèilo kategorizáciou prísluného lieèiva [§ 11 ods. 4
písm. c)]..
Poznámka pod èiarou k odkazu 19a znie:

19a) § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorích predpisov..

15. V § 20 odsek 4 znie:
(4) Súèasou kategorizácie zdravotníckej pomôcky
pod¾a odseku 3 môu by
a) preskripèné obmedzenia,
b) indikaèné obmedzenia,
c) obmedzenie na predchádzajúci súhlas revízneho lekára s úhradou zdravotníckej pomôcky,
d) mnostvové limity,
e) finanèné limity..
16. V § 22 ods. 2 písmeno c) znie:
c) kód zdravotníckej pomôcky pridelený tátnym ústavom pre kontrolu lieèiv a èíselný kód zdravotníckej
pomôcky Spoloèného colného sadzobníka,17a).
17. V § 22 ods. 2 písmeno g) znie:
g) návod na pouitie zdravotníckej pomôcky,19b).
Poznámka pod èiarou k odkazu 19b znie:

19b) Príloha è. 1 bod 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky
è. 572/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických poiadavkách a postupoch posudzovania zhody
zdravotníckych pomôcok.
Príloha è. 1 bod 2.8 nariadenia vlády Slovenskej republiky
è. 569/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických poiadavkách a postupoch posudzovania zhody
diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro.
Príloha è. 1 body 2.10 a 2.11 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 570/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických poiadavkách a postupoch posudzovania
zhody aktívnych implantovate¾ných zdravotníckych pomôcok..

18. V § 22 ods. 2 písmeno i) znie:
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i) údaj o cene od výrobcu alebo dovozcu v príslunej
národnej mene
1. v táte, v ktorom má sídlo výrobca zdravotníckej
pomôcky (uvies názov tátu), ak je v òom zdravotnícka pomôcka registrovaná,
2. vo vetkých èlenských tátoch Európskej únie,
v ktorých je zdravotnícka pomôcka registrovaná,.

24. V § 25 odsek 3 znie:
(3) Ministerstvo rozhodne o iadosti o zaradenie
zdravotníckej pomôcky do 90 dní od jej doruèenia; ak
iados neobsahuje informácie v poadovanom rozsahu, ministerstvo vyzve iadate¾a o predloenie chýbajúcich údajov, ktoré iadate¾ musí doplni do 30 dní,
a rozhodne o iadosti do 90 dní od prijatia poadovaných chýbajúcich údajov..

19. V § 22 sa odsek 2 dopåòa písmenom o), ktoré znie:
o) medicínsko-ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky..

25. V § 25 sa odsek 4 dopåòa písmenami c) a e), ktoré
znejú:
c) sa medicínsko-ekonomickým rozborom preukáe
vysoká nákladovos pouitia zdravotníckej pomôcky
na urèený úèel pri zoh¾adnení zdravotného postihnutia alebo choroby, funkèného vyuitia, estetického vzh¾adu, hmotnosti a iných úitkových vlastností, ak sú k dispozícii iné porovnate¾né zdravotnícke
pomôcky s niou nákladovosou pouitia zdravotníckej pomôcky,
d) zdravotnícka pomôcka je zloená z materiálov obsahujúcich ftaláty a u sú do zoznamu zdravotníckych
pomôcok zaradené zdravotnícke pomôcky s porovnate¾nými funkènými vlastnosami, ktoré neobsahujú ftaláty,
e) zdravotnícka pomôcka nespåòa kritériá kategorizácie pod¾a § 21..

20. V § 22 odsek 3 znie:
(3) K iadosti o zaradenie zdravotníckej pomôcky
iadate¾ pod¾a odseku 1 pripojí
a) originál alebo osvedèenú kópiu dokladu o splnení
poiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na
trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike,20)
b) originál alebo osvedèenú kópiu dokladu o pridelení
kódu zdravotníckej pomôcky tátnym ústavom pre
kontrolu lieèiv,
c) kolkovú známku v hodnote správneho poplatku,
d) zobrazenie zdravotníckej pomôcky s oznaèením
znaèkou zhody,20a)
e) správu o vykonaných skúkach alebo o výsledkoch
klinického skúania pod¾a osobitného predpisu,20b)
f) vyhlásenie výrobcu o tom, èi zdravotnícka pomôcka
obsahuje materiály obsahujúce ftaláty..
Poznámky pod èiarou k odkazom 20a a 20b znejú:

20a) § 17 ods. 3 zákona è. 264/1999 Z. z. v znení zákona
è. 254/2003 Z. z.
20b
) § 27 ods. 12 a 13 zákona è. 140/1998 Z. z. v znení zákona
è. 488/2001 Z. z..

21. § 22 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Podrobnosti o medicínsko-ekonomickom rozbore
zdravotníckej pomôcky [odsek 2 písm. o)] ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo..
22. V § 23 ods. 2 písmeno b) znie:
b) názov zdravotníckej pomôcky, ve¾kos a typ zdravotníckej pomôcky a kód zdravotníckej pomôcky pridelený tátnym ústavom pre kontrolu lieèiv,.
23. § 24 vrátane nadpisu znie:
§ 24
iados o zmenu úradne
urèenej ceny zdravotníckej pomôcky
(1) iados o zmenu úradne urèenej ceny zdravotníckej pomôcky podáva výrobca zdravotníckej pomôcky
alebo ním splnomocnený zástupca ministerstvu.
(2) iados o zmenu úradne urèenej ceny zdravotníckej pomôcky musí obsahova
a) náleitosti ustanovené v § 22 ods. 2 písm. a) a d), i)
a n),
b) podklady, ktorými iadate¾ odôvodòuje poadovanú
zmenu,
c) splnomocnenie od výrobcu zdravotníckej pomôcky
na podanie predmetnej iadosti, ak iados podáva
splnomocnený zástupca výrobcu zdravotníckej pomôcky..

26. V § 26 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová:
alebo je zdravotnícka pomôcka zloená z materiálov,
ktoré obsahujú ftaláty.
27. V § 26 sa odsek 4 dopåòa písmenami d) a e), ktoré
znejú:
d) sa medicínsko-ekonomickým rozborom preukáe
vysoká nákladovos pouitia zdravotníckej pomôcky
na urèený úèel pri zoh¾adnení zdravotného postihnutia alebo choroby, funkèného vyuitia, estetického vzh¾adu, hmotnosti a iných úitkových vlastností, ak sú k dispozícii iné porovnate¾né zdravotnícke
pomôcky s niou nákladovosou pouitia zdravotníckej pomôcky,
e) zdravotnícka pomôcka nebola preukázate¾ne uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia
najmenej jeden kalendárny rok..
28. § 27 a 28 vrátane nadpisov znejú:
§ 27
Rozhodovanie o zmene úradne urèenej ceny
zdravotníckej pomôcky
(1) O zmene úradne urèenej ceny zdravotníckej pomôcky rozhoduje ministerstvo na základe iadosti pod¾a § 24.
(2) Ministerstvo rozhodne o iadosti o zmenu úradne
urèenej ceny zdravotníckej pomôcky do 90 dní od jej
doruèenia; ak iados neobsahuje informácie v poadovanom rozsahu, ministerstvo vyzve iadate¾a o predloenie chýbajúcich údajov, ktoré iadate¾ musí doplni
do 30 dní, a rozhodne o iadosti do 90 dní od prijatia poadovaných chýbajúcich údajov.
(3) Ak ministerstvo v tejto lehote nerozhodne, iadate¾ o zmenu úradne urèenej ceny zdravotníckej pomôc-
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ky pod¾a § 22 je oprávnený zdravotnícku pomôcku predáva za navrhnutú cenu.
§ 28
Zoznam zdravotníckych pomôcok
Ministerstvo ustanoví v zozname zdravotníckych pomôcok (§ 5 ods. 3) pre kadú zdravotnícku pomôcku
a) èíselný kód zdravotníckej pomôcky Spoloèného colného sadzobníka,17a)
b) sadzbu dane z pridanej hodnoty,
c) podskupinu zdravotníckej pomôcky,
d) skratku základného funkèného typu, ak je zdravotnícka pomôcka urèená ako základný funkèný typ
príslunej podskupiny zdravotníckej pomôcky,
e) kód zdravotníckej pomôcky pridelený tátnym ústavom pre kontrolu lieèiv,
f) názov zdravotníckej pomôcky,
g) ve¾kos a typ zdravotníckej pomôcky,
h) mnostvo zdravotníckej pomôcky vyjadrené v hmotnostných, kusových alebo iných jednotkách,
i) skratku výrobcu zdravotníckej pomôcky,
j) skratku tátu, v ktorom má sídlo výrobca zdravotníckej pomôcky,
k) maximálnu cenu zdravotníckej pomôcky od výrobcu
alebo dovozcu,19a)
l) maximálnu cenu zdravotníckej pomôcky vo výdajni
zdravotníckych pomôcok,19a)
m) maximálnu výku úhrady zdravotnej poisovne za
zdravotnícku pomôcku (§ 20 ods. 3),
n) maximálnu výku doplatku poistenca za zdravotnícku pomôcku,
o) preskripèné obmedzenia, ak sa urèili kategorizáciou
zdravotníckej pomôcky [§ 20 ods. 4 písm. a)],
p) indikaèné obmedzenia, ak sa urèili kategorizáciou
zdravotníckej pomôcky [§ 20 ods. 4 písm. b)],
q) obmedzenie úhrady na základe verejného zdravotného poistenia na predchádzajúci súhlas revízneho
lekára s úhradou zdravotníckej pomôcky, ak sa urèilo kategorizáciou zdravotníckej pomôcky [§ 20
ods. 4 písm. c)],
r) mnostvové limity, ak sa urèili kategorizáciou zdravotníckej pomôcky [§ 20 ods. 4 písm. d)],
s) finanèné limity, ak sa urèili kategorizáciou zdravotníckej pomôcky [§ 20 ods. 4 písm. e)]..
29. V § 29 odsek 4 znie:
(4) Súèasou kategorizácie dietetickej potraviny
môu by
a) preskripèné obmedzenia,
b) indikaèné obmedzenia,
c) obmedzenie na predchádzajúci súhlas revízneho lekára s úhradou dietetickej potraviny,
d) mnostvové limity,
e) finanèné limity..
30. V § 30 sa vypúa odsek 3.
31. V § 31 odsek 2 znie:
(2) iados o zaradenie dietetickej potraviny musí
obsahova
a) meno, priezvisko a adresu alebo obchodné meno
a sídlo výrobcu dietetickej potraviny; ak je urèený
splnomocnený zástupca, aj meno, priezvisko a adre-
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su alebo obchodné meno a sídlo splnomocneného
zástupcu,
b) názov dietetickej potraviny,
c) èíselný kód dietetickej potraviny Spoloèného colného sadzobníka,17a)
d) doklad o oznámení prvého uvedenia dietetickej potraviny do obehu,21)
e) kvalitatívne zloenie a kvantitatívne zloenie,
f) aplikaènú formu,
g) ve¾kos balenia,
h) úèel urèenia,
i) dávkovanie,
j) údaj o cene dietetickej potraviny od výrobcu alebo
dovozcu v zahranièí v príslunej národnej mene
1. v táte, v ktorom má sídlo výrobca dietetickej potraviny (uvies názov tátu),
2. vo vetkých èlenských tátoch Európskej únie,
k) návrh maximálnej ceny od výrobcu a prepoèet tejto
ceny na koneènú maximálnu cenu v lekárni,
l) návrh maximálnej výky úhrady na základe verejného zdravotného poistenia,
m) návrh preskripèných obmedzení na pecializaèný
odbor lekára,
n) návrh indikaèných obmedzení na
1. chorobu,
2. cie¾ovú skupinu osôb..
Poznámka pod èiarou k odkazu 21 znie:

21) § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona
è. 195/2007 Z. z..

32. V § 31 ods. 3 sa slová doklad o zaplatení správneho poplatku nahrádzajú slovami kolkovú známku
v hodnote správneho poplatku.
33. § 33 a 34 vrátane nadpisov znejú:
§ 33
iados o zmenu úradne
urèenej ceny dietetickej potraviny
(1) iados o zmenu úradne urèenej ceny dietetickej
potraviny podáva výrobca dietetickej potraviny alebo
ním splnomocnený zástupca ministerstvu.
(2) iados o zmenu úradne urèenej ceny dietetickej
potraviny musí obsahova
a) náleitosti ustanovené v § 31 ods. 2 písm. a) a c), e)
a g), j) a k) a § 37 písm. a),
b) podklady, ktorými iadate¾ odôvodòuje poadovanú
zmenu,
c) splnomocnenie od výrobcu dietetickej potraviny na
podanie predmetnej iadosti, ak iados podáva splnomocnený zástupca výrobcu dietetickej potraviny.
§ 34
Rozhodovanie o zaradení dietetickej potraviny do
zoznamu dietetických potravín a o úradnom urèení
ceny dietetickej potraviny
(1) O zaradení dietetickej potraviny do zoznamu dietetických potravín a o úradne urèenej cene dietetickej
potraviny rozhoduje ministerstvo na základe iadosti
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pod¾a § 31 po odbornom posúdení iadosti Kategorizaènou komisiou pre dietetické potraviny.
(2) Ministerstvo rozhodne o iadosti o zaradenie dietetickej potraviny do 180 dní od jej doruèenia; ak iados neobsahuje informácie v poadovanom rozsahu,
ministerstvo vyzve iadate¾a o predloenie chýbajúcich
údajov, ktoré iadate¾ musí doplni do 30 dní, a rozhodne o iadosti do 180 dní od prijatia poadovaných chýbajúcich údajov.
(3) Dôvodom na nezaradenie dietetickej potraviny do
zoznamu dietetických potravín môe by
a) dietetická potravina, ktorá nespåòa kritériá kategorizácie dietetických potravín pod¾a § 30,
b) maximálna cena od výrobcu presahuje aritmetický
priemer troch najniích cien spomedzi cien v referenèných krajinách [§ 31 ods. 2 písm. j)],
c) vysoká nákladovos lieèby dietetickou potravinou
pri zoh¾adnení indikácií, neiaducich úèinkov, dávkovania a predpokladanej dåky lieèby potrebnej na
dosiahnutie poadovaného terapeutického úèinku,
ak sú k dispozícii iné porovnate¾né dietetické potraviny rovnakej generácie s niou nákladovosou lieèby,
d) vysoká nákladovos lieèby novou dietetickou potravinou, ktorej efektívnos a bezpeènos lieèby nie je
ete dostatoène preukázaná v terapeutickej praxi,
alebo
e) predloenie iadosti, ktorá nespåòa náleitosti ustanovené v § 31 ods. 2 a 3..
34. § 36 a 37 vrátane nadpisov znejú:
§ 36
Rozhodovanie o zmene
úradne urèenej ceny dietetickej potraviny
(1) O zmene úradne urèenej ceny dietetickej potraviny rozhoduje ministerstvo na základe iadosti pod¾a
§ 33.
(2) Ministerstvo rozhodne o iadosti o zmenu úradne
urèenej ceny dietetickej potraviny do 90 dní od jej doruèenia; ak iados neobsahuje informácie v poadovanom rozsahu, ministerstvo vyzve iadate¾a o predloenie chýbajúcich údajov, ktoré iadate¾ musí doplni do
30 dní, a rozhodne o iadosti do 90 dní od prijatia poadovaných chýbajúcich údajov. Ak ministerstvo v tejto
lehote nerozhodne, iadate¾ je oprávnený dietetickú potravinu predáva za navrhnutú cenu.
§ 37
Zoznam dietetických potravín
Ministerstvo ustanoví v zozname dietetických potravín (§ 6 ods. 3) pre kadú dietetickú potravinu
a) kód dietetickej potraviny pridelený ministerstvom,
b) èíselný kód dietetickej potraviny Spoloèného colného sadzobníka,17a)
c) názov dietetickej potraviny,
d) aplikaènú formu,
e) ve¾kos balenia,
f) skratku výrobcu,
g) skratku tátu výrobcu,
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h) maximálnu cenu dietetickej potraviny od výrobcu
alebo dovozcu,
i) maximálnu cenu dietetickej potraviny v lekárni,
j) mnostvo referenènej dávky dietetickej potraviny vyjadrené v hmotnostných, objemových alebo kusových jednotkách,
k) poèet referenèných dávok dietetickej potraviny v jednom balení dietetickej potraviny,
l) maximálnu výku úhrady zdravotnej poisovne za
jednotku referenènej dávky dietetickej potraviny,
m) maximálnu výku úhrady zdravotnej poisovne za
jedno balenie dietetickej potraviny vypoèítané vynásobením poètu referenèných dávok dietetickej potraviny v jednom balení dietetickej potraviny výkou
úhrady zdravotnej poisovne za jednotku referenènej dávky dietetickej potraviny (§ 29 ods. 3),
n) maximálny doplatok poistenca za jedno balenie dietetickej potraviny,
o) preskripèné obmedzenia, ak sa urèili kategorizáciou
dietetickej potraviny [§ 29 ods. 4 písm. a)],
p) indikaèné obmedzenia, ak sa urèili kategorizáciou
dietetickej potraviny [§ 29 ods. 4 písm. b)],
q) obmedzenie úhrady na základe verejného zdravotného poistenia na predchádzajúci súhlas revízneho
lekára s úhradou dietetickej potraviny, ak sa urèilo
kategorizáciou dietetickej potraviny [§ 29 ods. 4
písm. c)],
r) mnostvové limity, ak sa urèili kategorizáciou dietetickej potraviny [§ 29 ods. 4 písm. d)],
s) finanèné limity, ak sa urèili kategorizáciou dietetickej potraviny [§ 29 ods. 4 písm. e)]..
35. V § 38 ods. 8 písm. a) sa vypúa bod 9.
Doterají bod 10 sa oznaèuje ako bod 9.
36. V § 38 ods. 8 písm. b) sa vypúa bod 6.
Doterajie body 7 a 11 sa oznaèujú ako body 6 a 10.
37. V § 38 ods. 8 písmeno c) znie:
c) pod¾a odseku 3 písm. c) je oslobodený poistenec, ak
po poskytnutí ambulantnej starostlivosti v rámci lekárskej sluby prvej pomoci alebo ústavnej pohotovostnej sluby nasleduje prijatie do ústavnej starostlivosti,.
38. V § 38 ods. 8 písm. d) sa vypúa bod 3.
39. V § 38a sa odsek 2 dopåòa písmenom g), ktoré
znie:
g) za poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie
(§ 38 ods. 11) najviac 3 % zo sumy ivotného minima..
40. § 39 znie:
§ 39
(1) Na konanie a rozhodovanie pod¾a tohto zákona
(§ 16 a 18, § 25 a 27 a § 34 a 36) sa vzahuje veobecný predpis o správnom konaní,29) ak v tomto zákone nie
je ustanovené inak.
(2) Ministerstvo môe zmeni zaradenie lieèiva v zozname liekov, zdravotníckej pomôcky v zozname zdravotníckych pomôcok, dietetickej potraviny v zozname
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dietetických potravín a úradne urèenú cenu lieku,
zdravotníckej pomôcky a dietetickej potraviny aj
z vlastného podnetu pri dodraní kritérií kategorizácie
lieèiv (§ 12), kritérií kategorizácie zdravotníckych pomôcok (§ 21) a kritérií kategorizácie dietetických potravín (§ 30).
(3) Na rozhodovanie o rozklade proti rozhodnutiu
pod¾a § 16 a 18 zriaïuje minister zdravotníctva Slovenskej republiky Kategorizaènú radu pre lieèivá a lieky ako svoj poradný orgán.
(4) Na rozhodovanie o rozklade proti rozhodnutiu
pod¾a § 25 a 27 zriaïuje minister zdravotníctva Slovenskej republiky Kategorizaènú radu pre zdravotnícke pomôcky ako svoj poradný orgán.
(5) Na rozhodovanie o rozklade proti rozhodnutiu
pod¾a § 34 a 36 zriaïuje minister zdravotníctva Slovenskej republiky Kategorizaènú radu pre dietetické
potraviny ako svoj poradný orgán.
(6) Po preskúmaní odborných dôvodov kategorizaèné
rady pod¾a odsekov 3 a 5 navrhnú ministrovi zdravotníctva Slovenskej republiky potvrdi, zmeni alebo zrui rozhodnutie ministerstva..
41. § 40 sa dopåòa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
(3) Kategorizaèné rady (§ 39 ods. 3 a 5) tvorí jedenás èlenov, ktorých vymenúva a odvoláva minister
zdravotníctva Slovenskej republiky; troch èlenov na
návrh ministerstva, pä èlenov na návrh zdravotných
poisovní a troch èlenov na návrh Slovenskej lekárskej
komory, Slovenskej lekárskej spoloènosti alebo odborných spoloèností.
Obsah

Vykonáva
Okruh poistencov
Periodicita
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(4) Èinnos kategorizaèných rád pod¾a odseku 3
upravia tatúty, ktoré schva¾uje minister zdravotníctva
Slovenskej republiky..
42. § 41 sa dopåòa písmenami h) a k), ktoré znejú:
h) rozhodnutia o vyradení lieku zo zoznamu liekov vrátane ich odôvodnenia,
i) rozhodnutia o vyradení zdravotníckej pomôcky zo
zoznamu zdravotníckych pomôcok vrátane ich odôvodnenia,
j) rozhodnutia o vyradení dietetickej potraviny zo zoznamu dietetických potravín vrátane ich odôvodnenia,
k) tatúty kategorizaèných rád..
43. Za § 47 sa vkladá § 47a, ktorý znie:
§ 47a
Kúpe¾ná starostlivos, ktorej úhradu schválila prísluná zdravotná poisovòa pred 1. januárom 2008, sa
uhradí pod¾a doterajích predpisov..
44. V prílohe è. 2 v èasti Preventívna stomatologická
prehliadka v riadku Periodicita v bode 1 sa vypúajú slová najskôr vak po uplynutí 4 mesiacov od ukonèenej sanácie.
45. V prílohe è. 2 v èasti Preventívna stomatologická
prehliadka v riadku Periodicita v bode 2 sa vypúajú slová najskôr vak po uplynutí 4 mesiacov od ukonèenej konzervatívno-chirurgickej sanácie.
46. V prílohe è. 2 èas Preventívna gynekologická
prehliadka znie:

Preventívna gynekologická prehliadka
Preventívna gynekologická prehliadka je komplexné gynekologické vyetrenie zamerané
na vyh¾adávanie a vèasnú diagnostiku organických a funkèných porúch enských
pohlavných orgánov. Súèasou prehliadky je dôkladná anamnéza a odborné
poradenstvo v otázkach antikoncepcie, hormonálnej substituènej lieèby, prevencie
sexuálne prenosných ochorení a pouèenie o zvýenom riziku gynekologických malignít
v súvislosti s pozitívnou rodinnou anamnézou a prítomnosou ïalích rizikových
faktorov u eny. Doklad o absolvovaní preventívnej gynekologickej prehliadky je
podmienkou kompletizácie preventívnej prehliadky u praktického lekára.
lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore gynekológia
a pôrodníctvo
eny vo veku od 18 rokov alebo prvého tehotenstva
raz za rok
Zoznam výkonov
Názov výkonu
Podrobná anamnéza a jej priebená
aktualizácia
Odborné poradenstvo a pouèenie
Komplexné gynekologické vyetrenie
vrátane palpaèného vyetrenia prsníkov
Ultrasonografia transvaginálna,
abdominálna
Ultrasonografia prsníkov

Indikaèné obmedzenie

raz za 2 roky
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Tumor marker Ca 125

Cytológia z krèka maternice
RTG mamografia
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u ien s dokázanou mutáciou BRCA 1
génu raz za 6 mesiacov od veku 30 rokov
u ien s pozitívnou rodinnou anamnézou
karcinómu ovária raz za rok vo veku od 35
rokov
v intervaloch a vekovom rozmedzí
stanovených v skríningu
v intervaloch a vekovom rozmedzí
stanovených v skríningu

Skríning rakoviny krèka maternice a prsníka
Skríning rakoviny krèka maternice a prsníka je zameraný na aktívne a organizované
Obsah
vyh¾adávanie rakoviny krèka maternice a prsníka.
Skríning vyhodnocuje Referenèné skríningové centrum.
lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore gynekológia a pôrodníctvo
Vykonáva
Cytologické stery z krèka maternice vyhodnocujú certifikované cytologické laboratóriá.
skríning rakoviny krèka maternice: eny vo veku 23  64 rokov
Okruh poistencov
skríning rakoviny prsníka: eny vo veku 40  69 rokov
Skríning rakoviny krèka maternice: prvé dva odbery cytológie v roènom intervale.
Periodicita
V prípade negativity týchto dvoch cytologických výsledkov pokraèova v 3-roènom
intervale do veku 64 rokov. Uvedená periodicita platí aj pre poistenkyòu, u ktorej sa
zaèal skríning aj neskôr ako v 23. roku ivota. Skríning sa vo veku 64 rokov ukonèí, ak
budú posledné 3 cytologické nálezy negatívne.
Skríning rakoviny prsníka: raz za 2 roky.
47. Príloha è. 4 sa dopåòa riadkom, ktorý znie:
A02BC

Antacidá, lieky na lieèbu peptického
vredu a flatulencie

Inhibítory protónovej pumpy

p.o..

48. V prílohe è. 4 sa vypúajú tieto riadky:
A02BA
C03DB

Antacidá, lieky na lieèbu peptického
vredu a flatulencie
Diuretiká

G02CA

Iné gynekologiká

G04AC

Urologiká

Antagonisty H2-receptorov

p.o.

Iné diuretiká etriace
draslík
Tokolyliká zo skupiny
sympatomimetík
Nitrifuránové deriváty

p.o.
p.o.
p.o..

49. Príloha è. 6 znie:
Príloha è. 6
k zákonu è. 577/2004 Z. z.
v znení zákona è. 661/2007 Z. z.

INDIKAÈNÝ ZOZNAM PRE KÚPE¼NÚ STAROSTLIVOS
Veobecná èas
1. Návrh na kúpe¾nú starostlivos vypisuje lekár pecialista uvedený v tabu¾kovej èasti indikaèného zoznamu pre
kúpe¾nú starostlivos alebo lekár poskytujúci veobecnú ambulantnú starostlivos pre dospelých alebo poskytujúci veobecnú ambulantnú starostlivos pre deti a dorast na základe nálezu prísluného lekára pecialistu. Kúpe¾nú starostlivos mono opakova jedenkrát v kalendárnom roku len na základe odporúèania lekára pecialistu
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v príslunom pecializaènom odbore, ak v tabu¾kovej èasti prílohy  Indikaèný zoznam pre kúpe¾nú starostlivos 
nie je uvedené inak.
2. Preh¾ad vyetrení na vystavenie návrhu na kúpe¾nú starostlivos:
Onkologické choroby
Choroby obehového ústrojenstva

Diabetes mellitus
Netuberkulózne choroby dýchacieho ústrojenstva

Choroby tráviaceho ústrojenstva

Nervové choroby

Choroby pohybového ústrojenstva

Choroby oblièiek a moèových ciest

Duevné choroby
Choroby z povolania
enské choroby

Odborné onkologické vyetrenie. Pod¾a povahy
ochorenia ïalie potrebné vyetrenia.
EKG vyetrenie sérových lipidov a lipoproteínov, pri
hypertenzívnej chorobe II. a III. tádia pod¾a SZO
oèné pozadie a prísluné odborné vyetrenia pod¾a
uváenia odborného lekára. RTG hrudných
orgánov/u detí individuálne pod¾a uváenia
navrhujúceho lekára.
Glykémia, glykovaný hemoglobín, údaje o lieèebných
dávkach antidiabetík, sérové lipidy a lipoproteíny,
EKG a oèné pozadie.
Odborné vyetrenie a spirometria, pri alergických
ochoreniach alergologické vyetrenie. U pacientov,
ktorí majú absolvova kúpe¾nú lieèbu na trbskom
Plese, vyjadrenie internistu pri stavoch spojených
s ICHS a hypertenziou.
Výsledky vyetrení, ktoré objektivizujú diagnózu
pacienta. Pri chorobách peèene a lèníka peèeòové
skúky, prípadne vyetrenie lèových ciest,
vyetrenie ultrazvukom.
Neurologické vyetrenie vrátane laboratórnych
výsledkov a funkèných vyetrení, pri radikulárnych
syndrómoch popis RTG snímok príslunej èasti
chrbtice, pri cervikobrachiálnych syndrómoch EKG.
Odborné vyetrenie pod¾a typu ochorenia,
pri zápalových reumatických chorobách vdy
výsledky posledných laboratórnych testov, popis
funkèného vyetrenia a RTG snímok. Pri ostatných
ochoreniach popis RTG alebo CT, MR.
Odborné vyetrenie a laboratórne vyetrenie vdy na
kreatinín, moèový sediment a sedimentáciu
erytrocytov. Pri signifikantne zvýených hodnotách
kreatinínu vyetri clearence kreatinínu.
Pri litiázach vykona chemické vyetrenie kameòov,
ak sú dosiahnute¾né. Pri litiázach a vetkých
zápalových ochoreniach vykona èerstvé
mikrobiologické vyetrenie moèu a vyetrenie
citlivosti na antibiotiká a chemoterapeutiká.
Psychiatrické vyetrenie s preh¾adom doterajieho
priebehu lieèenia a odporúèanou medikamentóznou
lieèbou.
Odborné vyetrenie na príslunom oddelení kliniky
pracovného lekárstva.
Posledné gynekologické vyetrenie, výsledky
laboratórnych testov pod¾a základnej diagnózy.

3. Súhrn výsledkov klinických a laboratórnych vyetrení, ktoré navrhujúci lekár uvedie v návrhu, nesmie by starí
ako tri mesiace, prièom kadé vyetrenie musí obsahova aj dátum jeho uskutoènenia a musí umoòova, aby
mohla by naordinovaná kúpe¾ná starostlivos u v prvý deò pobytu, nie a po vykonaní doplòujúceho vyetrenia.
4. Pred nástupom na kúpe¾nú starostlivos musí oetrujúci lekár potvrdi aktuálny zdravotný stav pacienta z h¾adiska vylúèenia monej kontraindikácie. Potvrdenie nesmie by starie ako 14 dní.
5. Návrh na kúpe¾nú starostlivos musí by podpísaný a doruèený príslunej zdravotnej poisovni najneskôr es
týdòov pred uplynutím doby indikácie.
6. Ak poskytovate¾ kúpe¾nej starostlivosti nemôe z objektívnych dôvodov zabezpeèi absolvovanie kúpe¾nej starostlivosti v stanovenom termíne, navrhne po dohode s príslunou zdravotnou poisovòou zmenu termínu nástupu.
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Zmenu termínu zdôvodní poskytovate¾ zdravotnej poisovni, v ktorej je osoba, ktorá ma absolvova kúpe¾nú starostlivos, poistená.
7. Nad 70 rokov veku ivota sa vyaduje interné vyetrenie.
Veobecné kontraindikácie kúpe¾nej starostlivosti
Kúpe¾nú starostlivos nemono navrhnú, ak ide o
 infekèné choroby prenosné na èloveka a bacilonosièstvo, najmä bruného týfusu a paratýfusu. Ak je niektorá choroba indikovaná na kúpe¾nú starostlivos zdruená s tbc dýchacieho ústrojenstva alebo inou formou tbc, môe sa
kúpe¾ná starostlivos navrhnú a povoli len takej osobe, ktorá u bola vyradená z dispenzárnych skupín aktívnej
tuberkulózy,
 vetky choroby v akútnom tádiu,
 klinické známky obehového zlyhania,
 stavy po hlbokej trombóze do troch mesiacov po doznení choroby, stavy po povrchovej tromboflebitíde do iestich
týdòov po doznení choroby,
 labilný alebo dekompenzovaný diabetes mellitus,
 èasto sa opakujúce profúzne krvácanie kadého druhu,
 kachexie kadého druhu,
 zhubné nádory poèas lieèby a po nej s klinicky zistenými známkami pokraèovania choroby,
 epilepsiu okrem prípadov, pri ktorých sa v posledných troch rokoch nevyskytol iaden záchvat a ktorých EEG záznam nemá epileptické grafoelementy. Ak pretrvávajú v EEG záznamoch patologické zmeny, môe sa kúpe¾ná lieèba navrhnú iba na základe kladného vyjadrenia neurológa, ktorý má pacienta v dispenzárnej starostlivosti. Pre
indikaènú skupinu XXVI nie je epilepsia kontraindikáciou,
 aktívne ataky alebo fázy psychóz a duevné poruchy s asociálnymi prejavmi a zníenou monosou komunikácie,
 závislos od alkoholu, závislos od návykových látok,
 fajèenie pri vyznaèených diagnózach  navrhujúci lekár je povinný túto skutoènos v návrhu vdy potvrdi,
 inkontinenciu moèu a stolice, enuresis nocturna  neplatí pre indikaènú skupinu XXVI  výnimku z tejto kontraindikácie pre dospelých pacientov s inkontinenciou moèu a stolice môe povoli vedúci lekár lieèebne,
 demenciu,
 tehotenstvo,
 nehojace sa koné defekty akéhoko¾vek pôvodu,
 hypertenziu nad 16 kPa diastolického tlaku (120 mm Hg).

Úhrada z verejného zdravotného poistenia

II/1

II/2

B

I/1

ýíslo indikácie

B

A

Návrh vyhotovuje
Kontraindikácie
Poznámka

I05 - I08,
I34 - I37

I01, I09, I40

21

ChlopĖové chyby.
internista,
kardiológ,
všeobecný lekár
21

Kontraindikácia pre celú skupinu II: fajþenie.
Stav po akútnej karditíde do 12 mesiacov od vzniku.
internista,
21
kardiológ,
všeobecný lekár

II. Choroby obehového ústrojenstva

C00 - C97 D00 Onkologické choroby do 24 mesiacov od ukonþenia
onkológ,
- D09
komplexnej onkologickej lieþby (vrátane chemoterapie, všeobecný lekár
rádioterapie), bez akýchkoĐvek známok recidívy
ochorenia.

Embolické komplikácie s
Ģažkou poruchou hybnosti,
infekþná endokarditída,
pokojová alebo noþná
dýchavica, klinické prejavy
obehovej slabosti, aktivita
zápalového procesu.

Aktivita reumatického
procesu, infekþná
endokarditída, pokojová
alebo noþná dýchavica,
klinické prejavy obehovej
slabosti.

Recidíva metastázy,
karcinomatózna kachexia.

Indikácie u poistencov, ktorí dovĚšili 18. rok veku
Návrh na kúpeĐnú lieþbu vypisuje všeobecný lekár alebo odborný lekár špecialista uvedený pri príslušnej indikácii.
I. Onkologické choroby

Kód diagnózy

Indikácia

tabuĐková þasĢ

DĎžka lieþebného pobytu (dni)

Indikaþný zoznam pre kúpeĐnú starostlivosĢ
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II/3

II/4

II/5

II/6

II/7

II/8

B

A

B

A

B

B

Hypertenzívna choroba II. stupĖa podĐa klasifikácie
európskej kardiologickej spoloþnosti. Juvenilná
hypertenzia.

Stav po akútnom infarkte myokardu vhodný alebo
akútnom koronárnom syndróme pre II. fázu
rehabilitácie, najneskôr do 12 mesiacov po vzniku.

Ischemická srdcová choroba s anginóznymi záchvatmi
a stavy po implantácii kardiostimulátora.

I80, I88, I89

I70, I73, I77,

Stav po trombózach a tromboflebitídach s
pretrvávajúcimi následkami najskôr 3 mesiace po
odoznení povrchovej tromboflebitídy a 6 mesiacov po
hlbokej trombóze. Chronické lymfatické edémy.

Ochorenie tepien konþatín na podklade
aterosklerotickom alebo zápalovom v II. štádiu.

I10 - I15, I25, I61 Hypertenzívna choroba III. stupĖa podĐa klasifikácie
- I65, I69, I70 európskej kardiologickej spoloþnosti komplikovaná
týmito stavmi: Ischemická choroba srdca, cievne
mozgové príhody, obliterácie ciev dolných konþatín II.
až III. stupĖa a vaskulárna nefroskleróza.

I10 - I13

I21, I22

I20, I25

internista,
kardiológ,
všeobecný lekár

internista,
kardiológ,
všeobecný lekár

internista,
kardiológ,
všeobecný lekár

internista,
kardiológ,
všeobecný lekár

internista,
kardiológ,
všeobecný lekár

internista,
kardiológ,
všeobecný lekár

21

21

21

21

21

21

Opakované pĐúcne embólie,
vredy na predkolení väþšieho
rozsahu, elefantiáza,
recidivujúci erysipel.

Malígny zvrat, stavy po
mozgových príhodách s
výrazným obmedzením
pohyblivosti a psychickej
aktivity, pokojové bolesti,
pokojová alebo noþná
dýchavica, klinické prejavy
obehovej slabosti, Ģažká
forma anginy pectoris s
þastými záchvatmi s nízkou
toleranciou námahy,
pokojová alebo noþná angina
pectoris. Diabetická
nefropatia s kreatinínom v
sére nad 200
miktromólov/liter.

Pokojová alebo noþná
dýchavica, klinické prejavy
obehovej slabosti.

ġažká forma anginy pectoris
s þastými záchvatmi, s
nízkou toleranciou námahy,
predsieĖovokomorový blok
II. stupĖa, ak nebol
implantovaný
kardiostimulátor, pokojová
alebo noþná dýchavica,
klinické prejavy obehovej
slabosti.

ġažká forma anginy pectoris
s þastými záchvatmi, s
nízkou toleranciou námahy,
predsieĖovokomorový blok
II. stupĖa, ak nebol
implantovaný
kardiostimulátor, pokojová
alebo noþná dýchavica,
klinické prejavy obehovej
slabosti.
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II/9

II/10

II/11

III/1

III/2

III/3

A

B

A

B

B

A

kardiochirurg,
kardiológ,
angiológ,
všeobecný lekár
21

21

21

III. Choroby tráviaceho ústrojenstva

Stavy po cievnych rekonštrukþných operáciách na
cievnom systéme do 12 mesiacov po operácii.

kardiochirurg,
kardiológ,
internista,
všeobecný lekár

kardiochirurg,
kardiológ,
všeobecný lekár

ġažké trofické defekty,
embolické komplikácie.

Aktivita zápalového procesu,
infekþná endokarditída,
embolická komplikácia,
predsieĖovokomorový blok
II. stupĖa so záchvatmi
bezvedomia, pokojová alebo
noþná dýchavica, klinické
prejavy obehovej slabosti,
Ģažká angina pectoris s
Ģažkými záchvatmi a nízkou
toleranciou námahy.

Aktivita zápalového procesu,
infekþná endokarditída,
embolická komplikácia,
predsieĖovokomorový blok
II. stupĖa so záchvatmi
bezvedomia, pokojová alebo
noþná dýchavica, klinické
prejavy obehovej slabosti,
Ģažká angina pectoris s
Ģažkými záchvatmi a nízkou
toleranciou námahy,
pokojová alebo noþná angina
pectoris.

gastroenterológ,
internista,
všeobecný lekár
gastroenterológ,
internista,
hepatológ, chirurg,
všeobecný lekár

K25, K26, K27 Vredová choroba žalúdka, dvanástnika a bulbitída v
štádiu upokojujúcej sa exacerbácie alebo remisie.

podĐa základnej Stavy po operáciách žalúdka, dvanástnika a pažeráka,
diagnózy
stavy po operáciách peþene, pankreasu, transplantácii
peþene do 12 mesiacov po operácii.

21

21

Pooperaþné stenózy, stavy
vyžadujúce reoperáciu a
klinicky zistené prejavy
recidívy základného
ochorenia, fajþenie.

Stenózy a penetrácie.

Kontraindikácie pre celú skupinu III: ġažké poruchy výživy, malabsorbþný syndróm, opakované hematemézy a meléna, fajþenie.
K20, K21, K22, ZdĎhavé funkþné žalúdoþné dyspepsie, benígne
gastroenterológ,
21
Fajþenie.
K30
ochorenia pažeráka
internista,
všeobecný lekár

I70 - I74

podĐa základnej Stavy po operáciách srdcových chýb vrodených alebo
diagnózy
získaných a stavy po revaskularizaþných cievnych
rekonštrukciách na srdci vrátane stavov po perkutánnej
transluminálnej angioplastike, transplantáciách srdca,
poúrazové stavy srdca od 6 do 12 mesiacov po operácii
alebo úraze pri pretrvávajúcich Ģažkostiach v prípade
neindikovania II/9.

podĐa základnej Stavy po operáciách srdcových chýb vrodených alebo
diagnózy
získaných, stavy po revaskularizaþných cievnych
rekonštrukciách na srdci vrátane stavov po perkutánnej
transluminálnej angioplastike, transplantácie srdca,
poúrazové stavy srdca, vhodné pre druhú fázu
rehabilitácie, najneskôr do 6 mesiacov po operácii alebo
úraze.
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III/4

III/5

III/6

III/7

III/8

III/9

III/10

III/11

B

A

B

B

A

B

B

A

Regionálna enterokolitída, Crohnova choroba

Proktokolitída - stredne Ģažká a Ģažká forma vrátane
pooperaþných stavov v remisii, dokázaná
rektoskopicky, prípadne kolonoskopicky.
chirurg,
gastroenterológ,
všeobecný lekár

chirurg,
gastroenterológ,
všeobecný lekár

gastroenterológ,
všeobecný lekár

K85

Stavy po akútnej pankreatitíde alebo exacerbácii
pankreatitídy do 6 mesiacov po akútnej príhode alebo
exacerbácii spojenej s ústavnou lieþbou.
internista, chirurg,
gastroenterológ,
všeobecný lekár

infektológ,
internista,
hepatológ,
všeobecný lekár

infektológ,
internista,
hepatológ,
všeobecný lekár

podĐa základnej Stavy po akútnej hepatitíde akejkoĐvek etiológie s
diagnózy
preukázanou poruchou peþeĖovej funkcie do 6
mesiacov po prepustení z ústavného lieþenia.

podĐa základnej Chronické ochorenie peþene s preukázanou poruchou
diagnózy
funkcie peþene, bez známok portálnej hypertenzie –
Child I.

chirurg,
gastroenterológ,
hepatológ,
všeobecný lekár

podĐa základnej Stavy po operácii žlþníka a žlþových ciest do 12
diagnózy
mesiacov po operácii vrátane stavov po extrakcii
žlþových kameĖov endoskopickou metódou a
pretrvávajúcimi dyspeptickými ĢažkosĢami podloženými
odborným nálezom.

K80, K81, K82, Chronické ochorenie žlþníka s litiázou alebo bez nej, ak gastroenterológ,
K83
nie je vhodná operácia a poruchy žlþových ciest
internista,
podložené odborným nálezom.
všeobecný lekár

K51

podĐa základnej Stavy po resekcii tenkého alebo hrubého þreva do 12
diagnózy
mesiacov po operácii.

K50

21

21

21

21

21

21

21

21

Patologické zmeny žlþových
ciest, þasté exacerbácie
pankreatitídy (táto
kontraindikácia neplatí, ak
nie je možná operácia),
peþeĖová nedostatoþnosĢ,
etylizmus, drogová závislosĢ.

PeþeĖová nedostatoþnosĢ,
etylizmus, drogová závislosĢ.
Kontraindikáciou nie je
pozitivita HBsAg.

PeþeĖová nedostatoþnosĢ,
etylizmus, drogová závislosĢ.
Kontraindikáciou nie je
pozitivita HBsAg.

Obštrukcia alebo infekcia
žlþových ciest.

Obštrukcia kameĖom,
empyém žlþníka,
cholangoitída, v anamnéze
akútna pankreatitída s
ikterom.

Anus praeter naturalis,
chronické parazitárne a
bacilárne ochorenie þriev.

Stenóza þriev, anus praeter
naturalis, klinicky zistiteĐné
prejavy recidívy základného
ochorenia.

Fajþenie.

KúpeĐnú starostlivosĢ možno pri tejto
indikácii uhrádzaĢ z prostriedkov
verejného zdravotného poistenia
najviac raz za dva roky.

Netýka sa apendektómie.

KúpeĐnú starostlivosĢ možno pri tejto
indikácii uhrádzaĢ z prostriedkov
verejného zdravotného poistenia
najviac raz za dva roky.
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IV/1

IV/2

IV/3

IV/4

A

A

B

A

E05

E78

E10, E11

E10, E11

K86
internista,
gastroenterológ,
všeobecný lekár
21
PeþeĖová nedostatoþnosĢ,
etylizmus, drogová závislosĢ,
pokroþilá malabsorpcia,
þastá exacerbácia
pankreatitídy, cholangoitída,
empyém žlþníka, cholelitiáza.
(Kontraindikácia neplatí, ak
nie je možná operácia.)

diabetológ,
všeobecný lekár
internista,
endokrinológ,
chirurg,
všeobecný lekár

diabetológ,
všeobecný lekár

diabetológ,
všeobecný lekár

21

21

21

21

ġažšie poškodenie
kardiovaskulárneho
ústrojenstva, malígna
struma.

Diabetická nefropatia v stave
retencie dusíkatých látok
(hladina kreatinínu v sére
vyššia ako 350 µmol/l).

Opakujúce sa Ģažšie
metabolické rozvraty.

V. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest

Stavy po operácii štítnej žĐazy pre tyreotoxikózu do 12
mesiacov po operácii.

Hyperlipoproteinémia II. až V. typu s komplikáciami.

Diabetes mellitus s komplikáciami (mikro- a
makroangiopatie, neuropatie).

Diabetes mellitus - do 6 mesiacov po jeho zistení.
Klasifikovaný podĐa kritérií Svetovej zdravotníckej
organizácie.

IV. Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou

Chronická pankreatitída s preukázanou poruchou
funkcie alebo morfologickými zmenami.

KúpeĐnú starostlivosĢ možno pri tejto
indikácii uhrádzaĢ z prostriedkov
verejného zdravotného poistenia
najviac raz za dva roky.

KúpeĐnú starostlivosĢ možno pri tejto
indikácii uhrádzaĢ z prostriedkov
verejného zdravotného poistenia
najviac raz za dva roky.

V/2

V/4

V/5

A

A

B

Iná zdĎhavá obštrukþná pĐúcna choroba.
Bronchiálna astma sústavne odborne lieþená.

J31, J37, J38

Hypertrofické zápaly alebo atrofické zmeny horných
dýchacích ciest, sústavne odborne lieþené.

podĐa základnej Stavy po operáciách dolných dýchacích ciest a pĐúc a
diagnózy
po transplantácii pĐúc do 12 mesiacov po operácii.

J44
J45

otorinolaryngológ,
všeobecný lekár

chirurg, internista,
pneumológ,
všeobecný lekár

pneumológ,
alergológ, imunológ

21

21

21

Hnisavé zápaly vedĐajších
nosových dutín vyžadujúce
chirurgickú lieþbu.

Empyémy, píšĢaly.

Chronické cor pulmonale.

S výnimkou stavov po minimálnych
invazívnych výkonoch na pleure a
pĐúcach, po PNO a benígnych
nádoroch bez pooperaþných
komplikácií a stavov po
diagnostických a paliatívnych
výkonoch na pleure a pĐúcach.

Kontraindikácie pre celú skupinu V: Kardiorespiraþná nedostatoþnosĢ, anatomické prekážky v dýchacích cestách, fajþenie. V celej skupine je možný pobyt v klimatickom mieste len raz roþne,
t. j. v odbornom lieþebnom ústave alebo v kúpeĐnej lieþebni.
B
V/1
J41, J42
Chronická bronchitída, sústavne odborne lieþená.
internista,
21
Chronické cor pulmonale.
KúpeĐnú starostlivosĢ možno pri tejto
pneumológ,
indikácii uhrádzaĢ z prostriedkov
ftizeológ alergológ,
verejného zdravotného poistenia
imunológ,
najviac raz za dva roky.
všeobecný lekár

III/12

B
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V/7

V/8

A

A

Alergické nádchy preukázané alergologickým
vyšetrením, sústavne odborne lieþené.
alergológ,
imunológ,
všeobecný lekár

J60, J62, J68

PĐúcne fibrózy, sústavne odborne lieþené.

VI. Nervové choroby

internista,
pneumológ,
všeobecný lekár

podĐa základnej Stavy po operáciách horných dýchacích orgánov do 12 otorinolaryngológ,
diagnózy
mesiacov po operácii.
všeobecný lekár

J30

21

21

21

Cor pulmonale.

Hnisavé zápaly vedĐajších
nosových dutín vyžadujúce
chirurgickú lieþbu.
Netýka sa tonzilektómie, adenotómie
a operácií nosovej priehradky.

VI/1

VI/2

VI/3

VI/4

VI/5

A

B

B

A

A

Polyneuropatie s paretickými prejavmi.

I60 - I63

neurológ,
infektológ,
všeobecný lekár

neurológ, lekár
FBLR,
všeobecný lekár

neurológ, lekár
FBLR,
všeobecný lekár

neurológ, lekár
FBLR, infektológ,
všeobecný lekár

Hemiparézy a paraparézy cievneho pôvodu po doznení neurológ, lekár
akútneho štádia do 12 mesiacov od vzniku bez
FBLR, internista,
výraznejších psychických zmien a s prejavmi
všeobecný lekár
obnovujúcej sa funkcie.

G00 - G05, G07 Zápalové ochorenia centrálneho nervstva (stavy po
- G09
meningoencefalitídach a po myelitídach) po skonþení
akútneho obdobia, ak sú prítomné spasticko-paretické
prejavy do 12 mesiacov po vzniku ochorenia.

G63

G54 - G59, G62, Chabé obrny (okrem poúrazových) a stavy po
A80, B91
poliomyelitíde.

G54 - G59, G61, Chabé obrny (okrem poúrazových) vrátane
A93, A94
poinfekþných polyradikuloneuritíd do 12 mesiacov po
odoznení akútneho štádia.

28

28

21

21

28

Opakovanie náhlej cievnej
mozgovej príhody viac ako
dva razy, pokojová alebo
noþná dýchavica, chronické
edémy s hepatomegáliou,
recidívy hemiparézy do 1
roku od prvej príhody
ochorenia, nebezpeþenstvo
embolizácie, Ģažké fatické
poruchy, najmä percepþné.
Fajþenie.

U každého chorého je pred podaním
návrhu nutná konzultácia internistu,
ktorý sa vyjadrí o možnosti zaĢaženia
z hĐadiska kardiovaskulárneho
aparátu.

KúpeĐnú starostlivosĢ možno pri tejto
indikácii uhrádzaĢ z prostriedkov
verejného zdravotného poistenia
najviac raz za dva roky.

KúpeĐnú starostlivosĢ možno pri tejto
indikácii uhrádzaĢ z prostriedkov
verejného zdravotného poistenia
najviac raz za dva roky.

Kontraindikácie pre celú skupinu VI: Vážne psychické poruchy, nemožnosĢ záĢaže pacienta rehabilitaþnou lieþbou. V celej skupine (okrem VI/4, VI/7) je možný len jedenkrát roþne pobyt buć
v kúpeĐnej lieþebni, alebo v Národnom rehabilitaþnom centre Kováþová, alebo v odbornom lieþebnom ústave.

V/6

B
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VI/7

VI/8

VI/9

VI/10

VI/11

VI/12

A

A

B

B

B

B

G20, G23

G80

G95

G70 - G73

G35, G37

neurológ, lekár
FBLR, všeobecný
lekár

neurológ, lekár
FBLR, všeobecný
lekár

neurológ,
všeobecný lekár

neurológ,
všeobecný lekár

neurológ,
lekár
FBLR, všeobecný
lekár

21

21

21

21

21

28

21

VII. Choroby pohybového ústrojenstva

Parkinsonova choroba. Iné degeneratívne choroby
bazálnych ganglií.

Detská mozgová obrna, ak sú predpoklady ćalšieho
zlepšenia funkcie.

Syringomyelia s paretickými prejavmi, sústavne
odborne lieþená.

Nervovosvalové degeneratívne choroby.

Roztrúsená skleróza a iné demyelinizaþné ochorenia v
štádiu bez príhody, sústavne odborne lieþené, so
zachovanou schopnosĢou sebaobsluhy.

neurológ,
neurochirurg, lekár
FBLR,
všeobecný lekár

Hemiparézy a paraparézy cievneho pôvodu po odznení neurológ, lekár
akútneho štádia od 12 do 24 mesiacov od vzniku, ak je FBLR, internista,
predpoklad, že kúpeĐné lieþenie prispeje k obnoveniu a všeobecný lekár
udržaniu pracovnej schopnosti a sebaobsluhy.

podĐa základnej Stavy po závažných poraneniach a operáciách
diagnózy
centrálneho a periférneho nervstva s poruchami
hybnosti s prejavmi obnovujúcej sa funkcie, do 12
mesiacov od úrazu alebo operácie.

I60 - I63, I69

KúpeĐnú starostlivosĢ možno pri tejto
indikácii uhrádzaĢ z prostriedkov
verejného zdravotného poistenia
najviac raz za dva roky.

U každého chorého je pred podaním
návrhu nutná konzultácia internistu,
ktorý sa vyjadrí o možnosti zaĢaženia
z hĐadiska kardiovaskulárneho
aparátu.

Poruchy dýchania a
prehĎtania.

KúpeĐnú starostlivosĢ možno pri tejto
indikácii uhrádzaĢ z prostriedkov
verejného zdravotného poistenia
najviac raz za dva roky.

KúpeĐnú starostlivosĢ možno pri tejto
indikácii uhrádzaĢ z prostriedkov
verejného zdravotného poistenia
najviac raz za dva roky.

KúpeĐnú starostlivosĢ možno pri tejto
indikácii uhrádzaĢ z prostriedkov
verejného zdravotného poistenia
najviac raz za dva roky.

Paroxyzmálne svalové obrny, V návrhu je nutné uviesĢ výsledok
prejavy kardiálnej
kardiologického vyšetrenia. KúpeĐnú
insuficiencie.
starostlivosĢ možno pri tejto indikácii
uhrádzaĢ z prostriedkov verejného
zdravotného poistenia najviac raz za
dva roky.

Výrazná ataxia, pokroþilé
plegické stavy, príhody
opakujúce sa do 1 roku.

Opakovanie náhlej cievnej
mozgovej príhody viac ako
dva razy, pokojová alebo
noþná dýchavica, chronické
edémy s hepatomegáliou,
recidívy hemiparézy do 1
roku od prvej príhody
ochorenia, nebezpeþenstvo
embolizácie, Ģažké fatické
poruchy, najmä percepþné.
Fajþenie.

V celej skupine (okrem VII/10) je možný len jedenkrát roþne pobyt buć v kúpeĐnej lieþebni, alebo v Národnom rehabilitaþnom centre Kováþová, alebo v odbornom lieþebnom ústave.

VI/6

B
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VII/1

VII/2

VII/3

VII/4

VII/5

VII/6

B

A

B

A

B

B

Skoliózy idiopatické a inej etiológie so zakrivením 20
stupĖov a viac podĐa Cobba, doložené popisom rtg
snímky, do 25 rokov veku, sústavne lieþené v
ortopedickej alebo rehabilitaþnej ambulancii.

Ankylotizujúca spondylartritída IV. a V. rtg štádium
(Bechterevova choroba) a ostatné séronegatívne
spondylartritídy s Ģažkým funkþným postihnutím,
sústavne lieþené.

Ankylotizujúca spondylartritída I. až III. rtg štádium
(Bechterevova choroba) a ostatné séronegatívne
spondylartritídy s funkþným postihnutím, sústavne
lieþené.

M01, M03, M13 Reaktívne a druhotné artritídy (napr. poinfekþné)
trvajúce dlhšie ako 6 mesiacov, pri infekþných po
sanácii fokusov, sústavne lieþené.

M41

M45, M46

M45, M46

M02, M05 - M10 Reumatoidná artritída rtg štádium III. a IV., psoriatická
artritída, kĎbový syndróm Reiterovej choroby s Ģažkým
funkþným postihnutím, sústavne lieþené.

reumatológ, lekár
FBLR,
všeobecný lekár

ortopéd, lekár
FBLR,
všeobecný lekár

reumatológ, lekár
FBLR,
všeobecný lekár

reumatológ, lekár
FBLR,
všeobecný lekár

reumatológ,
všeobecný lekár

M02, M05 - M10 Reumatoidná artritída rtg štádium I. a II., psoriatická
reumatológ,
artritída, kĎbový syndróm Reiterovej choroby s funkþným všeobecný lekár
postihnutím, sústavne lieþené.

21

21

21

21

21

21

Tuberkulózne artritídy a
artritídy vysokoaktívne, zatiaĐ
nestabilizované lieþbou.

Funkþné skoliotické držanie KúpeĐnú starostlivosĢ možno pri tejto
bez morfologických zmien na indikácii uhrádzaĢ z prostriedkov
rtg.
verejného zdravotného poistenia
najviac raz za dva roky.

Vysoká aktivita
nestabilizovaná primeranou
lieþbou. Deštrukþné zmeny
bederných zhybov s
podstatným obmedzením
hybnosti.ġažšie viscerálne
postihnutia, Ģažšie prejavy
nežiaducich úþinkov liekov.

Vysoká aktivita
nestabilizovaná primeranou
lieþbou. Deštrukþné zmeny
bederných zhybov s
podstatným obmedzením
hybnosti.ġažšie viscerálne
postihnutia, Ģažšie prejavy
nežiaducich úþinkov liekov.

Vysoká aktivita
nestabilizovaná primeranou
lieþbou, Ģažšie viscerálne
postihnutia, Ģažšie prejavy
nežiaducich úþinkov liekov.

Vysoká aktivita
nestabilizovaná primeranou
lieþbou, Ģažšie viscerálne
postihnutia, Ģažšie prejavy
nežiaducich úþinkov liekov.
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VII/8

VII/9

VII/10

VII/11

B

B

A

A

Koxartróza od II. štádia s funkþným postihnutím,
sústavne lieþená.

M12

Hemofilická artropatia.
reumatológ,
ortopéd, lekár
FBLR. KúpeĐný
návrh potvrdzuje
vždy hematológ,
všeobecný lekár.

chirurg, ortopéd,
neurológ,
neurochirurg, lekár
FBLR, traumatológ,
všeobecný lekár

ortopéd,
reumatológ,
neurológ, lekár
FBLR,
všeobecný lekár

ortopéd,
reumatológ, lekár
FBLR,
všeobecný lekár

ortopéd,
reumatológ, lekár
FBLR, všeobecný
lekár

21

28

21

21

21

VIII. Choroby obliþiek a moþových ciest

podĐa základnej Stavy po úrazoch alebo operáciách pohybového
diagnózy
ústrojenstva vrátane operácií medzistavcovej platniþky
a operácií s použitím kĎbovej náhrady, ktoré sú
sprevádzané oslabením svalovej sily alebo
obmedzenou pohyblivosĢou kĎbov, prípadne obrnami,
najviac do 12 mesiacov od úrazu alebo operácie.

M40, M43, M47 - Vertebrogénny syndróm s prechodnými bolestivými
M53
poruchami chrbtice, sústavne lieþený.

M10, M11, M14, Artrózy sprevádzané funkþnou poruchou, sústavne
M15, M17 - M19 lieþené a artropatie pri metabolických poruchách.

M16

Nezhojené rany.

Kompresívny radikulárny
syndróm.

Deštrukcia kĎbov s hrubšou
poruchou osi,
nestabilizovaná
osteonekróza, výrazné
príznaky druhotnej iritácie.
ġažký varikózny syndróm so
žilovou nedostatoþnosĢou.

Výrazne progredujúci proces
s rýchlym vývojom rtg zmien,
nestabilizovaná
osteonekróza hlavíc alebo
acetabula. NeschopnosĢ
samostatného pohybu.

Z hematologického hĐadiska stav
musí byĢ úplne kompenzovaný a
kúpeĐné zariadenie musí maĢ dohodu
s najbližším hematologickým
oddelením na prípadnú substituþnú
lieþbu.

NevzĢahuje sa na nekomplikované
úrazy a jednoduché operácie na
pohybovom aparáte vrátane
diagnostických výkonov a extrakcie
kovov, artroskopickú meniskektómiu
a jednoduchú sutúru kĎbových väzov.

KúpeĐnú starostlivosĢ možno pri tejto
indikácii uhrádzaĢ z prostriedkov
verejného zdravotného poistenia
najviac raz za dva roky.

KúpeĐnú starostlivosĢ možno pri tejto
indikácii uhrádzaĢ z prostriedkov
verejného zdravotného poistenia
najviac raz za dva roky.

KúpeĐnú starostlivosĢ možno pri tejto
indikácii uhrádzaĢ z prostriedkov
verejného zdravotného poistenia
najviac raz za dva roky.

VIII/2

VIII/3

B

B

N20, E72

Obojstranná nefrolitiáza, ktorá nie je indikovaná na
operaþnú lieþbu, cystínová nefrolitiáza.

urológ,
nefrológ,
všeobecný lekár

N11, N28, N29, ZdĎhavá pyelonefritída v solitárnej obliþke, neindikovaná urológ, internista,
Q60 - Q63
pre operaþnú lieþbu, cystické ochorenie obliþiek,
nefrológ,
nefrokalcinóza s výnimkou nelieþenej hyperparatyreózy. všeobecný lekár

21

21

Kontraindikácie pre celú skupinu VIII: Stavy spojené s hromadením moþu pre prekážku v moþových cestách a reziduá v moþovom mechúre viac ako 30 ml, sprievodná hypertenzia nad 16
kPa (120 mm Hg) diastolického tlaku, hodnota kreatinínu v sére nad 350 µmol/l, píšĢaly v operaþnej rane.
V prípade hemodialyzovaných pacientov je možné ich zaradenie do kúpeĐnej starostlivosti, len ak je poþas pobytu v kúpeĐnom zariadení hemodialýza zabezpeþená a príslušnou zdravotnou
poisĢovĖou pacienta schválená úhrada hemodialyzaþného procesu.
B
VIII/1 N11 - N16, N30, Netuberkulózne recidivujúce, zdĎhavé zápaly moþových urológ,
21
N08
ciest.
nefrológ,
všeobecný lekár

VII/7

B
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VIII/6

B
urológ,
nefrológ,
všeobecný lekár

IX. Duševné choroby

N34, N41, N42, Prostatitída, prostatovezikulitída, chronická uretritída,
Z94
sústavne odborne lieþené, stavy po prostatektómii.

podĐa základnej Stavy po operáciách obliþiek vrátane transplantácií,
urológ,
chirurg,
diagnózy
rekonštrukþných operáciách moþových ciest a stavy po nefrológ,
prostatektómiách s komplikovaným pooperaþným
všeobecný lekár
priebehom do 12 mesiacov po operácii.
21

21
Netýka sa to stavov po
diagnostických výkonoch a
endovezikulárnych lavážach.

IX/1

IX/2

IX/3

X/1

X/2

X/3

X/4

X/5

X/6

X/7

B

B

B

B

A

A

A

B

A

A

Neurózy a iné nepsychotické reaktívne poruchy po
intenzívnej systematickej psychiatrickej lieþbe.

Generalizovaná alebo artropatická psoriáza.

Psoriáza, parapsoriáza - veĐkoložisková forma.

Acne vulgaris, induratívne a konglobujúce formy akné.

T20 - T25, T29 Stavy po popáleninách, poleptaniach a po
- T32
rekonštrukþných výkonoch, kde hrozí znaþné
zvrašĢovanie jaziev do 12 mesiacov po zahojení.

L70

21

21

21

kožný lekár,
všeobecný lekár
kožný lekár,
reumatológ,
všeobecný lekár

dermatovenerológ,
všeobecný lekár

plastický chirurg,
chirurg, kožný
lekár,
všeobecný lekár

21 - 28

28

21

28

28

Kontraindikácia pre celú skupinu X: impetiginácia.
Chronické alebo recidivujúce ekzémy, lokalizované i
kožný lekár,
21
generalizované formy.
všeobecný lekár
Atopická dermatitída s chronickými prejavmi.
kožný lekár,
21
alergológ,
všeobecný lekár

podĐa základnej Chronické dermatózy vrátane ichtyózy s predpokladom kožný lekár,
diagnózy
priaznivého ovplyvnenia kúpeĐnou lieþbou.
všeobecný lekár

L40

L40

L20

L23 - L25

psychiater,
všeobecný lekár

psychiater,
všeobecný lekár

psychiater,
všeobecný lekár

X. Kožné choroby

F20, F21, F25, Psychózy symptomatické a endogénne okrem akútnej
F31, F33
fázy, v dlhodobej remisii, schopné prispôsobenia
kúpeĐnému režimu.

F01, F02, F06, Pseudoneurotické štádiá rozvíjajúcich sa organických
F43
psychosyndrómov po intenzívnej psychiatrickej lieþbe.

F40 - F48

Malígne progredujúce formy.

Psoriasis pustulosa
generalisata Zumbusch.

Mikrobiálny ekzém.

Stavy bezprostredne po
absolvovaní pobytu na
psychiatrickom oddelení.

Pokojová alebo noþná
dušnosĢ, klinické prejavy
stázy vo veĐkom obehu,
malígna hypertenzia, stavy
po mozgových príhodách s
Ģažkou poruchou hybnosti.

Úþelové reaktívne stavy.

KúpeĐnú starostlivosĢ možno pri tejto
indikácii uhrádzaĢ z prostriedkov
verejného zdravotného poistenia
najviac raz za dva roky.

KúpeĐnú starostlivosĢ možno pri tejto
indikácii uhrádzaĢ z prostriedkov
verejného zdravotného poistenia
najviac raz za dva roky.

Kontraindikácie pre celú skupinu IX: Disociálne správanie, stavy vyžadujúce ústavné psychiatrické lieþenie, suicidálne tendencie, závislosĢ od návykových látok, rozvinuté stavy demencie,
poruchy vedomia.

VIII/4

A
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XII/3

XII/4

XII/5

B

B

B

XI/5

B

XII/2

XI/4

B

B

XI/3

A

XII/1

XI/2

B

B

XI/1

B

XI. Ženské choroby

Chronické zápaly vnútorných rodidiel sústavne lieþené
najskôr 2 mesiace po odoznení exacerbácie.
gynekológ,
všeobecný lekár

gynekológ,
všeobecný lekár
21

21

21

21

28

Ochorenie vyvolané prácou v stlaþenom vzduchu (iba
kostné a zhybové zmeny).

Profesionálne dermatózy s výnimkou infekþných
profesionálnych dermatóz.

J60 - J64, J66 - Pneumokonióza všetkých štádií s poruchou ventilaþnej klinika pracovného
funkcie.
lekárstva,
J68, J70
oddelenie TaRCH,
všeobecný lekár

klinika pracovného
lekárstva, neurológ,
ortopéd, všeobecný
lekár

klinika pracovného
lekárstva, ortopéd,
všeobecný lekár

klinika pracovného
lekárstva, kožný
lekár, všeobecný
lekár
Impetiginizácia, bronchiálna
astma alebo astmatoidná
bronchitída.

podĐa Ak ide o silikotuberkulózu,
potreby treba postupovaĢ podobne,
ako je uvedené vo
všeobecných
kontraindikáciách. Fajþenie.

21

21

28

Indikáciu vždy overuje klinika pracovného lekárstva.
Lieþba pracovníkov vystavených riziku ionizujúceho
klinika pracovného
28
žiarenia po 10 rokoch expozície v II. alebo III. kategórii lekárstva,
kožný
rizika žiarenia podĐa predpisu pre pracoviská s
lekár, všeobecný
rádioaktívnymi látkami a dolieþovanie poškodení
lekár
ionizujúcim žiarením v dôsledku prekroþenia
prípustných limitov.

XII. Choroby z povolania

Komplikácie po potrate a mimomaternicovej Ģarchavosti gynekológ,
sústavne lieþené do 12 meisacov.
všeobecný lekár

Z99, V43, X50 Ochorenia kostí, kĎbov, svalov, šliach, ciev a nervov
konþatín spôsobených prácou s vibrujúcimi nástrojmi a
zariadením alebo dlhodobým nadmerným
jednostranným preĢažením.

Z99, V94

L23, L24

Z29, V88

O08

podĐa základnej Stavy po operáciách vnútorných rodidiel od 6 do 12
diagnózy
mesiacov po operácii, v prípade neindikovania XI/3.

podĐa základnej Stavy po operáciách vnútorných rodidiel do 6 mesiacov gynekológ,
diagnózy
po operácii vynímajúc operácie diagnostické a
všeobecný lekár
laparoskopické bez komplikácií.

N70 - N73

N80, N83 - N85, Primárna a sekundárna sterilita a infertilita, poruchy
gynekológ,
N91 - N93, N97, ovariálnej funkcie a vývoja maternice, sústavne lieþené, všeobecný lekár
Q51, Q52
u žien do 38 rokov veku.
KúpeĐnú starostlivosĢ možno pri tejto
indikácii uhrádzaĢ z prostriedkov
verejného zdravotného poistenia
najviac raz za dva roky.
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XII/8

XII/9

XII/10

B

B

B

klinika pracovného
lekárstva, neurológ,
všeobecný lekár

Pokroþilá nedostatoþnosĢ
peþene.

Fajþenie.

klinika pracovného
podĐa Fajþenie.
lekárstva,
potreby
oddelenie TaRCH,
interné oddelenie
alebo alergologické
pracovisko,
všeobecný lekár

podĐa
potreby

21

21

21

21 - 28 Recidíva, metastázy,
karcinomatózna kachexia.

XXII. Choroby obehového ústrojenstva

onkológ,
všeobecný lekár
pre deti a dorast

Indikácie u poistencov, ktorí nedovĚšili 18. rok veku
XXI. Onkologické choroby

Bronchiálna astma profesionálna.

C00 - C97, D00 - Onkologické choroby po skonþení komplexnej
D09
onkologickej lieþby do 24 mesiacov bez akýchkoĐvek
známok recidívy ochorenia.

J45

podĐa základnej Lieþba pracovníkov pracujúcich v prostredí ionizujúceho klinika pracovného
diagnózy
žiarenia, v rudnom priemysle, uránovom priemysle, pri lekárstva,
opravárenských prácach hlavného technologického
všeobecný lekár
zariadenia v kontrolovaných pásmach hlavného
výrobného bloku a budovách pomocných prevádzok
atómových elektrární, ak práca trvá dlhšie ako 3 roky.

G13, G22, G32, Choroby periférneho alebo centrálneho nervového
G56, G59, G63, systému bez výrazných psychických porúch vyvolané
G64
toxickými látkami, hlukom alebo fyzikálnymi
škodlivinami.

klinika pracovného
lekárstva,
internista,
hepatológ,
infektológ,
gastroeneterológ,
všeobecný lekár

Následky poškodenia dýchacích ciest leptavými parami, klinika pracovného
plynmi a dráždivými prachmi.
lekárstva,
oddelenie TaRCH,
všeobecný lekár

B15 - B19, K71 Chronické ochorenie peþene toxického pôvodu a stavy
po vírusovej hepatitíde s pretrvávajúcimi prejavmi
poškodenia peþene, ktoré boli uznané ako choroba z
povolania, pri pretrvávaní znakov poškodenia peþene.

J66, J68

A

XXII/1

I00, I01, I40, I41 Stavy po akútnej karditíde (reumatická horúþka, para- a kardiológ,
postinfekþná karditída) od 3 do 12 mesiacov po
reumatológ,
vymiznutí aktivity.
všeobecný lekár
pre deti a dorast

21 - 28

Kontraindikácia pre celú skupinu XXII: aktivita zápalových procesov, pokojová alebo noþná dýchavica, bakteriálna endokarditída, prejavy stázy vo veĐkom obehu, blokády III. stupĖa so stavmi
bezvedomia v anamnéze.

XXI/1

XII/7

B

A

XII/6

B
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XXII/2

XXII/3

XXII/4

XXIII/1

XXIII/2

XXIII/3

XXIII/4

XXIII/5

XXIII/6

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Chronické karditídy.

kardiológ,
reumatológ,
všeobecný lekár
pre deti a dorast

kardiochirurg,
kardiológ,
všeobecný lekár
pre deti a dorast

kardiológ,
reumatológ,
všeobecný lekár
pre deti a dorast

21 - 28

21 - 28

21 - 28

Chronické ochorenie žlþníka a žlþových ciest, vrodené
poruchy tvorby žlþe a biliárnej sekrécie, chronické
cholecystitídy, biliárne dyspepsie, stavy po operáciách
žlþníka a žlþových ciest do 12 mesiacov po operácii.

K92, K93

Iné choroby tráviacej sústavy spojené s poruchami
výživy a celkové oslabenie zdravotného stavu.

K86, K87, K90, Chronické choroby pankreasu, stavy po akútnej
K91
pankreatitíde, pankreatická achýlia vrodená a získaná,
mukoviscidóza, stavy po operáciách a úrazoch
pankreasu do 12 mesiacov po úraze alebo operácii.

K80 - K83

podĐa základnej Choroby peþene, stavy po infekþnej hepatitíde,
diagnózy
chronické hepatitídy, cirhózy v stave dekompenzácie,
toxické poškodenie peþene, stavy po infekþnej
mononukleóze s peþeĖovou poruchou, stavy po
úrazoch a operáciách peþene do 12 mesiacov po úraze
alebo operácii.

podĐa základnej Chronické ochorenie þriev, vrodená anomália tenkého a
diagnózy
hrubého þreva, funkþné poruchy tenkého a hrubého
þreva, chronické enterokolitídy vrátane Crohnovej
choroby a proktokolitída, celiakálne sprue a ostatné
primárne malabsorpþné syndrómy, sekundárne
malabsorpþné syndrómy, dermatogénne malabsorpþné
syndrómy, þrevná polypóza, vrodený megakolón. Stavy
po operáciách na tenkom i hrubom þreve do 12
mesiacov po operácii.
21 - 28 Pokroþilá peþeĖová
nedostatoþnosĢ.

21 - 28 Chronické parazitárne a
bacilárne ochorenia þriev.

gastroenterológ,
endokrinológ,
všeobecný lekár
pre deti a dorast

gastroenterológ,
chirurg, všeobecný
lekár pre deti a
dorast

21 - 28

21 - 28 ýastá exacerbácia
pankreatitídy.

hepatológ,
21 - 28 Obštrukcia alebo infekcia
gastroenterológ,
žlþových ciest, empyém
chirurg, všeobecný
žlþníka, cholangitis.
lekár pre deti a
dorast

gastroenterológ,
hepatológ, chirurg,
infektológ,
všeobecný lekár
pre deti a dorast

gastroenterológ,
chirurg,
všeobecný lekár
pre deti a dorast

Kontraindikácia pre celú skupinu XXIII: Ģažké poruchy výživy, opakovaná hemateméza a meléna.
podĐa základnej Chronické ochorenie žalúdka, funkþné poruchy žalúdka, gastroenterológ,
21 - 28 Stenózy a penetrácie,
diagnózy
chronická gastritída a erozívna duodenitída, vredová
chirurg,
prípady vyžadujúce
choroba žalúdka a dvanástnika, stavy po operáciách
všeobecný lekár
reoperáciu.
žalúdka a dvanástnika do 12 mesiacov po operácii.
pre deti a dorast

XXIII. Choroby tráviaceho ústrojenstva

I00, M06, M08, Systémové reumatické a iné kolagénové ochorenie s
M30 - M35
postihnutím obehového aparátu i kĎbové formy.

Q20 - Q26, Q28 Stavy po operáciách vrodených alebo získaných chýb
obehového ústrojenstva do 12 mesiacov po operácii.

I09, I38, I39,
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XXIII/8

XXIV/1

XXIV/2

XXIV/3

A

A

A

A

Stavy po brušných operáciách do 12 mesiacov po
operácii.

diabetológ,
endokrinológ,
všeobecný lekár
pre deti a dorast

21 - 28

endokrinológ,
všeobecný lekár
pre deti a dorast
21 - 28 Mentálna retardácia Ģažkého
stupĖa, imobilita.

21 - 28

21 - 28 Nestabilizovaný diabetes.

XXV. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest

E01, E04, E05 Choroby štítnej žĐazy vrátane pooperaþných stavov do
12 mesiacov po stabilizácii.

ġažká obezita pri zvýšení náležitej hmotnosti o viac ako endokrinológ,
50 %.
všeobecný lekár
pre deti a dorast

E10, E12, E13 Diabetes mellitus.

E66

gastroenterológ,
všeobecný lekár
pre deti a dorast

chirurg, všeobecný 21 - 28
lekár pre deti a
dorast

XXIV. Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou

podĐa základnej Celiakia a ostatné primárne malabsorpþné syndrómy.
diagnózy

K91

XXV/1

XXV/2

XXV/3

XXV/4

XXV/5

A

A

A

A

A

J12 - J16

J32, J39

J40

J30

J31, J37, J39
otorinolaryngológ,
alergológ,
imunológ,
všeobecný lekár
pre deti a dorast

Stavy po opakovanom zápale pĐúc v priebehu
posledných dvoch rokov.

Sinobronchitída. Iné choroby horných dýchacích ciest.
Iba v prípadoch, kde napriek adekvátnej lieþbe
dochádza ku klinicky významným prejavom ochorenia.

Recidivujúca bronchitída. Iba v prípadoch, kde napriek
adekvátnej lieþbe dochádza ku klinicky významným
prejavom ochorenia.

pneumoftizeológ,
alergológ,
imunológ,
všeobecný lekár
pre deti a dorast

pneumoftizeológ,
alergológ,
otorinolaryngológ,
všeobecný lekár
pre deti a dorast

pneumoftizeológ,
alergológ,
imunológ,
všeobecný lekár
pre deti a dorast

Alergické nádchy dokázané alergologickým vyšetrením. otorinolaryngológ,
alergológ,
imunológ,
všeobecný lekár
pre deti a dorast

Recidivujúce katary horných dýchacích ciest s
oslabenou odolnosĢou.

21 - 28

21 - 28

21 - 28

21 - 28

21 - 28

Kontraindikácia pre celú skupinu XXV: kardiorespiraþná nedostatoþnosĢ, anatomické prekážky v dýchacích cestách, závažné bronchiektázie. V celej skupine je možný pobyt v klimatickom
mieste len jedenkrát roþne, t. j. v odbornom lieþebnom ústave, v kúpeĐnej lieþebni alebo v detskej ozdravovni.

XXIII/7

A
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XXV/6

XXV/7

XXV/8

XXV/9

XXVI/1

XXVI/2

XXVI/3

XXVI/4

A

A

A

A

A

A

A

A

Dermorespiraþný syndróm.

Bronchiálna astma.

Chronická bronchitída, obštrukþná bronchitída.

Detská mozgová obrna (mozoþkové syndrómy a
príbuzné stavy a hybné poruchy v rámci malých
mozoþkových postihnutí).

Svalová dystrofia a iné svalové ochorenia.

podĐa základnej Iné poruchy hybnosti centrálneho pôvodu, poruchy
diagnózy
hybnosti po zápaloch mozgu a miechy, degeneratívne a
heredofamiliárne ochorenia ovplyvniteĐné lieþebnou
rehabilitáciou, poruchy hybnosti po cievnych a
mozgových príhodách, poruchy hybnosti po úrazoch
mozgu, poruchy hybnosti po operáciách benígnych
nádorov centrálneho nervového sytému do 12 mesicov
od operácie alebo vzniku ochorenia.

G80, G93

21 - 28

21 - 28

21 - 28

21 - 28

neurológ, lekár
FBLR, všeobecný
lekár pre deti a
dorast

neurológ, lekár
FBLR, všeobecný
lekár pre deti a
dorast

neurológ, lekár
FBLR, všeobecný
lekár pre deti a
dorast

neurológ,
neurochirurg,
všeobecný lekár
pre deti a dorast

21 - 28

21 - 28

21 - 28

21 - 28

Mentálna retardácia
znemožĖujúca spoluprácu pri
lieþebnej rehabilitácii.

Mentálna retardácia
znemožĖujúca spoluprácu pri
lieþebnej rehabilitácii.

Kontraindikácia pre celú skupinu XXVI: kožné defekty, stavy neovplyvniteĐné rehabilitáciou.

podĐa základnej Syndróm periférneho motorického neurónu akejkoĐvek
diagnózy
etiológie (chabé obrny).

G71, G73

chirurg,
pneumoftizeológ,
všeobecný lekár
pre deti a dorast

pneumoftizeológ,
alergológ,
otorinolaryngológ,
všeobecný lekár
pre deti a dorast

pneumoftizeológ,
alergológ,
imunológ,
všeobecný lekár
pre deti a dorast

pneumoftizeológ,
alergológ,
imunológ,
všeobecný lekár
pre deti a dorast

XXVI. Nervové choroby

podĐa základnej Stavy po pĐúcnych operáciách do 12 mesiacov po
diagnózy
operácii.

J98

J45

J41, J44
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XXVII/4 M40, M42, M43, Vertebrogénny syndróm s prechodnými bolestivými
M47 - M53, M96 poruchami chrbtice, sústavne lieþený (vrátane
koreĖových syndrómov vertebrogénneho pôvodu).

XXVII/5

XXVII/6

XXVII/7

XXVII/8

XXVIII/1 N11 - N16, N28 Recidivujúce chronické netuberkulózne zápaly obliþiek
a moþových ciest na funkþnom alebo anatomickom
podklade.

XXVIII/2

A

A

A

A

A

A

A

N20 - N22

M86

M42, M43

M42, M87
ortopéd, všeobecný
lekár pre deti a
dorast

ortopéd, lekár
FBLR, všeobecný
lekár pre deti a
dorast

ortopéd, neurológ,
lekár FBLR,
všeobecný lekár
pre deti a dorast

ortopéd,
reumatológ,
rehabilitaþný lekár,
neurochirurg,
všeobecný lekár
pre deti a dorast

ortopéd, lekár
FBLR, všeobecný
lekár pre deti a
dorast

ortopéd, chirurg,
všeobecný lekár
pre deti a dorast

21 - 28 Stavy s fistulou.

21 - 28

150

21 - 28

21 - 28

21 - 28

21 - 28

21 - 28 Výrazné obehové poruchy.

nefrológ, urológ,
všeobecný lekár
pre deti a dorast

nefrológ, urológ,
všeobecný lekár
pre deti a dorast

21 - 28 Lokalizácia kameĖa s
nebezpeþenstvom
kompletnej blokády
moþových ciest.

21 - 28 Známky obliþkovej
nedostatoþnosti s hladinou
kreatinínu v sére
presahujúcou 150 µmol/l.

XXVIII. Choroby obliþiek a moþových ciest

Urolitiáza po operácii, po spontánnom odchode
konkrementu, stavy nevhodné na operáciu.

Chronické osteomyelitídy.

Scheuermannova choroba, iné deformujúce dorzopatie. ortopéd, neurológ,
lekár FBLR,
všeobecný lekár
pre deti a dorast

Osteochondrózy. Perthesova choroba.

Skoliózy - mobilné v sústavnej rehabilitaþnej
starostlivosti (doložiĢ popisom rtg snímky).

XXVII/3 podĐa základnej Stavy po úrazoch alebo operáciách pohybového
diagnózy
ústrojenstva vrátane operácií medzistavcovej platniþky
a operácií s použitím kĎbovej náhrady, ktoré sú
sprevádzané oslabením svalovej sily alebo
obmedzenou pohyblivosĢou kĎbov, prípadne obrnami do
12 mesiacov po úraze alebo po operácii.

A

M41

XXVII/2 Q65, Q66, Q74, Vrodené chyby pohybového aparátu.
Q76, Q79

A

neurológ,
reumatológ,
ortopéd, lekár
FBLR, všeobecný
lekár pre deti a
dorast

XXVII. Choroby pohybového ústrojenstva

XXVII/1 M08, M09, M14, Juvenilná progresívna artritída a iné chronické
M45, M46, M43 ochorenia zhybov a chrbtice.

A

NevzĢahuje sa na jednoduché
operácie a nekomplikované úrazy
vrátane chirurgických výkonov a
extrakcie kovov.
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XXIX/1

XXIX/2

XXIX/3

XXIX/4

XXIX/5

XXX/1

A

A

A

A

A

A

Stavy po lieþených juvenilných metrorágiách
hypohormonálnych alebo zápalových.

Poruchy menštruaþného cyklu sústavne lieþené:
- primárna dysmenorea,
- primárna amenorea s nadmerným rastom alebo pri
zavedení umelého cyklu na zastavenie rastu,
- sekundárna amenorea pri mentálnych anorexiách po
veĐkom schudnutí,
- hypoestriná hypo- a oligomenorea,
- sekundárna porucha cyklu po infekþných chorobách.

Hypoplázie vnútorných rodidiel a retrodeviácia
maternice.

L40

Psoriáza.

gynekológ a
pôrodník,
chirurg,
všeobecný lekár
pre deti a dorast

gynekológ a
pôrodník,
všeobecný lekár
pre deti a dorast

gynekológ a
pôrodník,
všeobecný lekár
pre deti a dorast

gynekológ a
pôrodník,
všeobecný lekár
pre deti a dorast

gynekológ a
pôrodník,
všeobecný lekár
pre deti a dorast

21 - 28

21 - 28 Hyperstrogénne stavy.

21 - 28

21 - 28

21 - 28

Kontraindikácia pre celú skupinu XXX: mikrobiálny ekzém, bronchiálna astma, impetiginizácia.
dermatovenerológ, 21 - 28
všeobecný lekár
pre deti a dorast

XXX. Kožné choroby

podĐa základnej Stavy po brušných operáciách so vzĢahom k oblasti
diagnózy
panvy, najmä po apendektómii do 6 mesiacov po
operácii.

N92, N93

N91 - N94

21 - 28 Vysoká a nevyrovnaná
aktivita ochorenia so
sklonom k vodnej a iontovej
disbalancii, FW vyššia ako
50 mm/hod., hladina
kreatinínu v sére
presahujúca 150 µmol/l.

21 - 28 Operaþná rana s fistulou
vyžadujúca trvalé odborné
chirurgické ošetrovanie,
stavy vyžadujúce trvalé
užívanie urináru.

Kontraindikácia pre celú skupinu XXIX: chronická apendicitída.

N70 - N73, N76 Zápalové ochorenie vonkajších a vnútorných rodidiel.

N83, N85

nefrológ, urológ,
všeobecný lekár
pre deti a dorast

nefrológ, urológ,
všeobecný lekár
pre deti a dorast

XXIX. Choroby gynekologické

Chronické difúzne ochorenia obliþiek
(glomerulonefritída, lipoidná nefróza, nefropatie).

XXVIII/4

A

N02 - N08

XXVIII/3 podĐa základnej Stavy po operáciách moþového ústrojenstva (okrem
diagnózy
urolitiázy) - do 12 mesiacov po operácii.

A
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XXX/3

XXX/4

XXX/5

A

A

A

Acne vulgaris, induratívne a konglobujúce formy akné.

Chronické a recidivujúce ekzémy vrátane atopického
ekzému, chronické prurigo.

Atopická dermatitída, môže byĢ aj v spojení so
spastickou bronchitídou.

dermatovenerológ,
všeobecný lekár
pre deti a dorast

dermatovenerológ,
všeobecný lekár
pre deti a dorast

dermatovenerológ,
všeobecný lekár
pre deti a dorast

L20, L30, M34, Chronické dermatózy (sklerodermia, chronické prurigo, dermatovenerológ,
M35
dermatomyositis, ichtyosis, neurodermitis circumscripta, všeobecný lekár
urticaria, dermatitis herpetiformis, lichen ruber,
pre deti a dorast
parapsoriasis, dermatitis seborhoica).

L70

L29, L30

L20

21 - 28 Malígne a progredujúce
formy.

21 - 28

21 - 28

21 - 28

A = indikácie, pri ktorých je zdravotná starostlivosĢ plne hradená z verejného zdravotného poistenia a služby sú þiastoþne hradené z verejného zdravotného poistenia.
B = indikácie, pri ktorých je zdravotná starostlivosĢ plne hradená z verejného zdravotného poistenia a služby nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia.".

XXX/2

A
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Èl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 224/1996 Z. z., zákona è. 70/1997 Z. z., zákona è. 1/1998 Z. z., zákona è. 232/1999 Z. z., zákona
è. 3/2000 Z. z., zákona è. 142/2000 Z. z., zákona
è. 211/2000 Z. z., zákona è. 468/2000 Z. z., zákona
è. 553/2001 Z. z., zákona è. 96/2002 Z. z., zákona
è. 118/2002 Z. z., zákona è. 215/2002 Z. z., zákona
è. 237/2002 Z. z., zákona è. 418/2002 Z. z., zákona
è. 457/2002 Z. z., zákona è. 465/2002 Z. z., zákona
è. 477/2002 Z. z., zákona è. 480/2002 Z. z., zákona
è. 190/2003 Z. z., zákona è. 217/2003 Z. z., zákona
è. 245/2003 Z. z., zákona è. 450/2003 Z. z., zákona
è. 469/2003 Z. z., zákona è. 583/2003 Z. z., zákona
è. 5/2004 Z. z., zákona è. 199/2004 Z. z., zákona
è. 204/2004 Z. z., zákona è. 347/2004 Z. z., zákona
è. 382/2004 Z. z., zákona è. 434/2004 Z. z., zákona
è. 533/2004 Z. z., zákona è. 541/2004 Z. z., zákona
è. 572/2004 Z. z., zákona è. 578/2004 Z. z., zákona
è. 581/2004 Z. z., zákona è. 633/2004 Z. z., zákona
è. 653/2004 Z. z., zákona è. 656/2004 Z. z., zákona
è. 725/2004 Z. z., zákona è. 5/2005 Z. z., zákona
è. 8/2005 Z. z., zákona è. 15/2005 Z. z., zákona
è. 93/2005 Z. z., zákona è. 171/2005 Z. z., zákona
è. 308/2005 Z. z., zákona è. 331/2005 Z. z., zákona
è. 341/2005 Z. z., zákona è. 342/2005 Z. z., zákona
è. 468/2005 Z. z., zákona è. 473/2005 Z. z., zákona
è. 491/2005 Z. z., zákona è. 538/2005 Z. z., zákona
è. 558/2005 Z. z., zákona è. 572/2005 Z. z., zákona
è. 573/2005 Z. z., zákona è. 610/2005 Z. z., zákona
è. 14/2006 Z. z., zákona è. 15/2006 Z. z., zákona
è. 24/2006 Z. z., zákona è. 117/2006 Z. z., zákona
è. 124/2006 Z. z., zákona è. 126/2006 Z. z., zákona
è. 224/2006 Z. z., zákona è. 342/2006 Z. z., zákona
è. 672/2006 Z. z., zákona è. 693/2006 Z. z., zákona
è. 21/2007 Z. z., zákona è. 43/2007 Z. z., zákona
è. 95/2007 Z. z., zákona è. 193/2007 Z. z., zákona
è. 220/2007 Z. z., zákona è. 279/2007 Z. z., zákona
è. 295/2007 Z. z., zákona è. 309/2007 Z. z., zákona
è. 342/2007 Z. z., zákona è. 343/2007 Z. z., zákona
è. 344/2007 Z. z., zákona è. 355/2007 Z. z., zákona
è. 358/2007 Z. z., zákona è. 359/2007 Z. z., zákona
è. 460/2007 Z. z., zákona è. 517/2007 Z. z., zákona
è. 537/2007 Z. z., zákona è. 548/2007 Z. z., zákona
è. 571/2007 Z. z., zákona è. 577/2007 Z. z. a zákona
è. 647/2007 Z. z. sa mení takto:
V sadzobníku správnych poplatkov v poloke 152
písmená n) a p) znejú:
n) iados o zaradenie lieku do zoznamu
liekov a o úradné urèenie ceny lieku............4 000 Sk
o) iados o zaradenie zdravotníckej
pomôcky do zoznamu zdravotníckych
pomôcok a o úradné urèenie ceny ...............4 000 Sk
p) iados o zaradenie dietetickej potraviny
do zoznamu dietetických potravín
a o úradné urèenie ceny ...........................4 000 Sk.
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Èl. III
Zákon è. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych
pomôckach, o zmene zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 220/1996 Z. z.
o reklame v znení zákona è. 104/1999 Z. z., nálezu
Ústavného
súdu
Slovenskej
republiky
è. 122/1999 Z. z., zákona è. 264/1999 Z. z., zákona
è. 370/1999 Z. z., zákona è. 119/2000 Z. z., zákona
è. 416/2001 Z. z., zákona è. 488/2001 Z. z., zákona
è. 553/2001 Z. z., zákona è. 216/2002 Z. z., zákona
è. 457/2002 Z. z., zákona è. 256/2003 Z. z., zákona
è. 9/2004 Z. z., zákona è. 434/2004 Z. z., zákona
è. 578/2004 Z. z., zákona è. 633/2004 Z. z., zákona
è. 331/2005 Z. z., zákona è. 342/2005 Z. z., zákona
è. 342/2006 Z. z., zákona è. 522/2006 Z. z. a zákona
è. 270/2007 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 29 ods. 1 písm. c) druhom bode sa za slová
chémia alebo biológia a vkladajú slová má prax najmenej dva roky vo výrobe liekov alebo.
2. V § 29 ods. 1 písm. d) druhom bode sa za slová
chémia alebo biológia a vkladajú slová má prax najmenej dva roky v laboratóriu na kontrolu liekov alebo.
3. V § 35 ods. 7 sa slová Slovenskej komore iných
zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov
a technikov nahrádzajú slovami Slovenskej komore
iných zdravotníckych pracovníkov.
4. V § 36 sa odsek 2 dopåòa písmenom y), ktoré znie:
y) vybera od pacientov úhradu za lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky èiastoène uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia pri
zachovaní ustanoveného pomeru úhrady zdravotnej
poisovne a pacienta.15ae).
Poznámka pod èiarou k odkazu 15ae znie:

15ae) § 45 zákona è. 577/2004 Z. z..

5. V § 36 ods. 4 sa slová písm. w) nahrádzajú slovami písm. w) a y).
6. V § 38b odsek 11 znie:
(11) Zoznam anatomicko-terapeuticko-chemických
skupín lieèiv, pri ktorých nie je moné postupova pod¾a odseku 8, ustanoví veobecne záväzný právny
predpis, ktorý vydá ministerstvo..
7. Nadpis druhého oddielu znie:
DRUHÝ ODDIEL
PREDPISOVANIE LIEKOV, ZDRAVOTNÍCKYCH
POMÔCOK A DIETETICKÝCH POTRAVÍN.
8. § 39 a 40 vrátane nadpisov znejú:
§ 39
Oprávnenie predpisova lieky,
zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny
(1) Predpisova lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny sú oprávnení
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a) lekári ako fyzické osoby,
b) poskytovatelia ambulantnej zdravotnej starostlivosti ako právnické osoby, v mene ktorých predpisujú
lieky lekári, ktorí sú v pracovnoprávnom vzahu alebo obdobnom pracovnom vzahu k poskytovate¾ovi
ambulantnej zdravotnej starostlivosti ako právnickej osobe,
c) poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti
ako právnické osoby, v mene ktorých predpisujú lieky lekári, ktorí sú v pracovnoprávnom vzahu alebo
obdobnom pracovnom vzahu k poskytovate¾ovi
ústavnej zdravotnej starostlivosti ako právnickej
osobe,
d) lekári poskytujúci zdravotnú starostlivos na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe na inom mieste ako v zdravotníckom zariadení.15e)
(2) Osoby oprávnené predpisova lieky pod¾a odseku
1 predpisujú lieky a dietetické potraviny na lekársky
predpis alebo na objednávky a zdravotnícke pomôcky
na lekársky poukaz alebo na objednávky.
(3) Osoby oprávnené predpisova lieky pod¾a odseku
1 písm. c) predpisujú lieky na objednávky. Tieto osoby
môu predpisova lieky na lekársky predpis len v prípade poskytovania ústavnej pohotovostnej sluby.
(4) Lieky s obsahom omamných látok II. skupiny
a psychotropných látok II. skupiny15a) predpisujú osoby
oprávnené predpisova lieky pod¾a odseku 1 na osobitných tlaèivách lekárskeho predpisu oznaèených ikmým modrým pruhom. Osoby oprávnené predpisova
lieky pod¾a odseku 1 písm. c) predpisujú lieky obsahujúce omamné látky na osobitné objednávky oznaèené
ikmým modrým pruhom. Tieto tlaèivá sa musia evidova. Podrobnosti o evidencii osobitných tlaèív lekárskeho predpisu a osobitných objednávok ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo
zdravotníctva.
(5) Predpisova zdravotnícke pomôcky sú oprávnené
osoby uvedené v odseku 1 po urèení diagnózy na lekársky poukaz. Osoby oprávnené predpisova zdravotnícke pomôcky pod¾a odseku 1 písm. c) predpisujú zdravotnícke pomôcky na objednávky. Tieto osoby môu
predpisova zdravotnícke pomôcky na lekársky poukaz
len v prípade poskytovania ústavnej pohotovostnej
sluby.
(6) Lieky a zdravotnícke pomôcky uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia sú oprávnené
indikova a predpisova osoby uvedené v odseku 1, ktorým pridelil èíselný kód Úrad pre doh¾ad nad zdravotnou starostlivosou a majú uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnou
poisovòou, ktorú si poistenec vybral.
(7) Osoby oprávnené predpisova lieky pod¾a odseku
1, ktoré nemajú uzatvorenú zmluvu so zdravotnou poisovòou, ktorú si poistenec vybral, sú oprávnené predpisova lieky uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia, ak poskytujú poistencovi neodkladnú
zdravotnú starostlivos.15f) Pri predpisovaní liekov pri
poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti postupujú pod¾a § 40 ods. 1 písm. j). Pri poskytovaní inej
ako neodkladnej zdravotnej starostlivosti postupujú
pri predpisovaní liekov pod¾a § 40 ods. 1 písm. k).
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(8) Lieky a zdravotnícke pomôcky uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia, ktorých predpisovanie je viazané na odbornos lekára, môu predpisova osoby uvedené v odseku 1, ak majú príslunú
odbornú spôsobilos15g) a ktorým pridelil èíselný kód
Úrad pre doh¾ad nad zdravotnou starostlivosou a ktorí
majú uzavretú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnou poisovòou, ktorú si poistenec vybral; veobecní lekári15h) môu predpisova lieky,
zdravotnícke pomôcky alebo dietetické potraviny len
na ich odporúèanie. Odborný lekár v odporúèaní uvedie, ako dlho má veobecný lekár liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu pacientovi predpisova; tento èas nesmie by dlhí ako es mesiacov.
Veobecný lekár napíe na druhú stranu lekárskeho
predpisu, ak ide o liek alebo dietetickú potravinu, alebo
lekárskeho poukazu, ak ide o zdravotnícku pomôcku,
poznámku NA ODPORÚÈANIE ODBORNÉHO LEKÁRA s uvedením mena a priezviska, názvu pracoviska
prísluného odborného lekára, jeho kódu a dátumu lekárskej správy, v ktorej odporúèal predpísanie lieku
alebo zdravotníckej pomôcky. Veobecný lekár poznámku autorizuje odtlaèkom peèiatky s názvom zdravotníckeho zariadenia, menom a priezviskom lekára,
dátumom a vlastnoruèným podpisom.
(9) Pri predpisovaní liekov, dietetických potravín
a zdravotníckych pomôcok sú osoby uvedené v odseku
1 povinné postupova pod¾a súèasných poznatkov farmakoterapie úèelovo a hospodárne; lieky môu predpisova len na indikácie schválené pri registrácii, zdravotnícke pomôcky sú povinní predpisova len na
indikáciu alebo na úèel urèenia uvedený pri posudzovaní zhody zdravotníckej pomôcky a dietetickú potravinu na úèel urèenia uvedený pri uvádzaní na trh.
(10) Predpisovanie liekov, zdravotníckych pomôcok
a dietetických potravín sú osoby uvedené v odseku 1
povinné zaznamena v zdravotnej dokumentácií pacienta a v liekovej knike pacienta, ak ju pacientovi vydala zdravotná poisovòa.
(11) Podrobnosti o vyhotovení dokumentu liekovej
kniky pacienta pod¾a odseku 10, o grafických prvkoch
a údajoch tohto dokumentu a o rozsahu zavedenia
zdravotnými poisovòami ustanoví veobecne záväzný
právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.
(12) Osoba uvedená v odseku 1 nesmie pri predpisovaní liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín urèova pacientovi, v ktorom zariadení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti si má vybra
predpísaný liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu.
(13) Na predpisovanie a výdaj dietetických potravín sa
pouijú ustanovenia o predpisovaní a výdaji liekov.
(14) Osoba uvedená v odseku 1 je povinná opravu náleitostí lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu potvrdi odtlaèkom svojej peèiatky a podpisom pod¾a § 40 ods. 1 písm. n) a o).
(15) Osoby uvedené v odseku 1 sú povinné
a) urobi opatrenia na zabránenie zneuitia tlaèív lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu a peèiatky cudzou osobou,
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b) pouíva tlaèivá lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu spåòajúce poiadavky na ich vyhotovenie pod¾a tohto zákona.
(16) V zdravotne indikovaných prípadoch sú lekári
oprávnení predpisova lieky, zdravotnícke pomôcky
a dietetické potraviny uhrádzané na základe verejného
zdravotného poistenia aj pre seba a pre jemu blízke
osoby;15ha) môu ich predpisova na základe dohody so
zdravotnou poisovòou, v ktorej sú lekár alebo jemu
blízke osoby verejne zdravotne poistení, na úèet tejto
zdravotnej poisovne.
(17) Lekár oprávnený predpisova lieky, zdravotnícke
pomôcky a dietetické potraviny pod¾a odseku 16 je povinný vies evidenciu o predpísaných liekoch, zdravotníckych pomôckach alebo dietetických potravinách
v rozsahu a spôsobom pod¾a dohody uzatvorenej so
zdravotnou poisovòou; ustanovenia osobitného
predpisu6a) sa na lekára predpisujúceho lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny pre seba a pre
jemu blízke osoby nevzahujú.
§ 40
Lekársky predpis a lekársky poukaz
Lekársky predpis a lekársky poukaz musia obsahova tieto náleitosti:
a) meno a priezvisko, adresu, rodné èíslo, a ak ide
o liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu uhrádzanú na základe verejného zdravotného poistenia, kód zdravotnej poisovne pacienta,
b) názov lieku, ak existuje vo viacerých liekových formách alebo s rôznym obsahom dávky, aj údaje o liekovej forme, jej mnostve v jednom balení vyjadrenom v hmotnostných, objemových alebo kusových
jednotkách a o obsahu lieèiva v jednej dávke alebo
názov zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny a presné oznaèenie individuálne zhotovovanej zdravotníckej pomôcky,
c) kód lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej
potraviny,
d) zloenie individuálne pripravovaného lieku; pri zámernom prekroèení najvyej dávky lieèiva v lieku
musí osoba uvedená v § 39 ods. 1 dávku lieèiva vypísa slovom po latinsky a oznaèi ju výkrièníkom,
e) pri predpisovaní viac ako jedného originálneho balenia hromadne vyrábaného lieku, dietetickej potraviny alebo väèieho poètu dávok individuálne pripravovaného lieku, alebo väèieho poètu zdravotníckych
pomôcok vyznaèí osoba uvedená v § 39 ods. 1 na lekárskom predpise alebo lekárskom poukaze poèet
balení alebo dávok rímskou èíslicou a slovom po latinsky,
f) pri predpisovaní hromadne vyrábaných liekov s obsahom omamnej látky II. skupiny vyznaèí osoba
uvedená v § 39 ods. 1 na osobitnom tlaèive lekárskeho predpisu oznaèenom ikmým modrým pruhom
poèet balení a mnostvo omamnej látky v jednom balení vyjadrené v hmotnostných, objemových alebo
kusových jednotkách a mnostvo omamnej látky
v jednej dávke slovom po latinsky,
g) diagnózu vyjadrenú písmenom a dvojmiestnym èíslom pod¾a platnej medzinárodnej tatistickej klasifi-
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kácie
chorôb
a
pridruených
zdravotných
problémov,
h) návod na pouitie lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny, dávkovanie, èasový reim
uívania lieku alebo dietetickej potraviny a spôsob
podania lieku alebo dietetickej potraviny,
i) preskripèné obmedzenie na druhej strane lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu, ak liek,
zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu
predpisuje osoba uvedená v § 39 ods. 1 na základe
odporúèania pod¾a § 39 ods. 8 s uvedením kódu odporúèajúceho lekára,
j) poznámku NEODKLADNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOS POTVRDENÁ ZDRAVOTNOU POISOVÒOU na druhej strane lekárskeho predpisu alebo
lekárskeho poukazu, ak liek, zdravotnícku pomôcku
alebo dietetickú potravinu pri poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti predpíe osoba
pod¾a § 39 ods. 7,
k) poznámku NEZMLUVNÝ LEKÁR na druhej strane
lekárskeho predpisu a poznámku HRADÍ PACIENT
na prednej strane lekárskeho predpisu, ak lieky pri
poskytovaní zdravotnej starostlivosti indikuje alebo
predpíe lekár, ktorý nemá uzavretú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnou
poisovòou, ktorú si poistenec vybral (§ 39 ods. 7),
l) dátum vystavenia lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu,
m) kód poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti,
n) odtlaèok peèiatky kódu lekára alebo kód lekára, ak
sa pri vypåòaní lekárskeho predpisu pouíva výpoètová technika,
o) podpis lekára,
p) odtlaèok peèiatky s názvom zdravotníckeho zariadenia, menom a priezviskom lekára a prideleným kódom peèiatky,
q) kód indikujúceho odborného lekára (§ 39 ods. 8)..
Poznámky pod èiarou k odkazom 15e, 15f, 15g, 15h
a 15ha znejú:

15e) § 10 zákona è. 578/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
15f
) § 2 ods. 3 zákona è. 576/2004 Z. z. v znení zákona
è. 282/2006 Z. z.
§ 79a ods. 1 písm. a) zákona è. 578/2004 Z. z.
15g
) § 33 a 34 zákona è. 578/2004 Z. z. v znení zákona
è. 351/2005 Z. z.
15h
) § 8 ods. 3 zákona è. 576/2004 Z. z. v znení zákona
è. 660/2005 Z. z.
15ha
) § 116 Obèianskeho zákonníka..

9. V § 46 ods. 2 tretia veta znie: Ak iados neobsahuje informácie v poadovanom rozsahu,18b) ministerstvo zdravotníctva vyzve iadate¾a o predloenie chýbajúcich údajov, ktoré iadate¾ musí doplni do 30 dní,
a rozhodne o iadosti do 90 dní od prijatia poadovaných chýbajúcich údajov..
Poznámka pod èiarou k odkazu 18b znie:

18b) § 13 a 15 zákona è. 577/2004 Z. z..

Èl. IV
Zákon è. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 277/2005 Z. z. a zákona è. 276/2007 Z. z. sa mení
takto:
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V § 3 sa vypúa písmeno t).
Doterajie písmeno u) sa oznaèuje ako písmeno t).
Poznámka pod èiarou k odkazu 8c sa vypúa.
Èl. V
Zákon è. 538/2005 Z. z. o prírodných lieèivých vodách, prírodných lieèebných kúpe¾och, kúpe¾ných
miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 276/2007 Z. z. sa mení takto:
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1. V § 25 ods. 1 sa slová Environmentálnemu
fondu21a) nahrádzajú slovami ministerstvu zdravotníctva.
Poznámka pod èiarou k odkazu 21a sa vypúa.
2. V § 25 ods. 4 sa slová Environmentálneho fondu
nahrádzajú slovami tátneho rozpoètu.
Èl. VI
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2008.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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ZÁKON
zo 6. decembra 2007,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti,
slubách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti,
slubách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona è. 82/2005 Z. z., zákona è. 350/2005
Z. z., zákona è. 538/2005 Z. z., zákona è. 660/2005
Z. z., zákona è. 282/2006 Z. z. a zákona è. 518/2007
Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 3 sa v poslednej vete slová a neodkladná
preprava darcov orgánov, tkanív a buniek urèených na
transplantáciu, ktorú vykonávajú poskytovatelia záchrannej zdravotnej sluby1) nahrádzajú slovami a neodkladná
preprava darcov a príjemcov orgánov, tkanív a buniek urèených na transplantáciu; neodkladnú prepravu vykonávajú
poskytovatelia záchrannej zdravotnej sluby1).
2. V § 2 odsek 20 znie:
(20) Lekárska sluba prvej pomoci je zdravotná starostlivos, ktorou sa zabezpeèuje nepretritá dostupnos veobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých, veobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti
a dorast a pecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti..

(26) Prijímate¾ zdravotnej starostlivosti je kadá fyzická osoba, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivos pod¾a § 2 ods. 1 a 3 a § 7..
Doterají odsek 22 sa oznaèuje ako odsek 27.
Poznámka pod èiarou k odkazu 2a znie:

2a) § 11 zákona è. 578/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov..

4. V § 4 ods. 4 sa slová (§ 6 ods. 8) nahrádzajú slovami (§ 6 ods. 9).
5. V § 6 ods. 1 písm. b) sa za slová doèasne zverené
do starostlivosti, vkladajú slová budúceho osvojite¾a,
osobu, ktorá má diea zverené pod¾a osobitných predpisov,4a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 4a znie:

4a) § 103 zákona è. 36/2005 Z. z.
§ 75 a 75a Obèianskeho súdneho poriadku..

6. V § 6 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
(5) Písomná forma informovaného súhlasu sa vyaduje
a) v prípadoch uvedených v § 27 ods. 1, § 36 ods. 2,
§ 38 ods. 1 a v § 40 ods. 2,
b) pred vykonaním invazívnych zákrokov v celkovej
anestéze alebo lokálnej anestéze,
c) pri zmene diagnostického postupu alebo lieèebného
postupu, ktorý nebol obsahom predolého informovaného súhlasu..

3. V § 2 sa za odsek 21 vkladajú nové odseky 22 a
26, ktoré znejú:
(22) Zdravotný obvod je administratívne urèenie
èasti územia Slovenskej republiky poskytovate¾ovi veobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých, poskytovate¾ovi veobecnej ambulantnej starostlivosti pre
deti a dorast, poskytovate¾ovi pecializovanej gynekologickej ambulantnej starostlivosti a poskytovate¾ovi
pecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti v rozsahu verejnej minimálnej siete.7)

Doterajie odseky 5 a 9 sa oznaèujú ako odseky 6
a 10..

(23) Zdravotný obvod urèí poskytovate¾ovi ambulantnej starostlivosti pod¾a odseku 22 orgán prísluný
na vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia.2a) Zdravotný obvod tvorí zoznam urèených obcí, ulíc, prípadne popisných èísel domov.

(1) Zdravotná starostlivos sa poskytuje ako
a) ambulantná starostlivos
1. veobecná
1.1. pre dospelých
1.2. pre deti a dorast,
2. pecializovaná
2.1. gynekologická
2.2. zubno-lekárska,
3. pecializovaná iná,
4. záchranná zdravotná sluba,
b) ústavná starostlivos,
c) lekárenská starostlivos.

(24) Poskytnutie ambulantnej zdravotnej starostlivosti osobe z iného ako urèeného zdravotného obvodu
sa posudzuje ako poskytnutie ambulantnej zdravotnej
starostlivosti osobe z urèeného zdravotného obvodu.
(25) pecializovaná zdravotná starostlivos je zdravotná starostlivos, ktorá sa poskytuje v iných pecializaèných odboroch ako veobecné lekárstvo.

7. V § 6a sa slová § 6 ods. 2, 3, 4, 7 a § 6 ods. 9 nahrádzajú slovami § 6 ods. 2, 3, 4, 8 a § 6 ods. 10.
8. § 7 vrátane nadpisu znie:
§ 7
Formy poskytovania zdravotnej starostlivosti
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(2) Veobecná ambulantná starostlivos pod¾a odseku 1 písm. a) bodov 1.1 a 1.2 a pecializovaná ambulantná starostlivos pod¾a odseku 1 písm. a) bodov 2.1
a 2.2 sa vykonáva v urèenom zdravotnom obvode pod¾a
§ 2 ods. 23.
(3) V rámci veobecnej ambulantnej starostlivosti
a v rámci pecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti sa poskytuje lekárska sluba prvej pomoci najmenej v rozsahu verejnej minimálnej siete poskytovate¾ov.7)
(4) Záchranná zdravotná sluba sa vykonáva pod¾a
osobitného predpisu.7a)
(5) V rámci ústavnej starostlivosti v nemocnici sa
poskytuje ústavná pohotovostná sluba najmenej
v rozsahu verejnej minimálnej siete poskytovate¾ov.
(6) Lekársku slubu prvej pomoci vykonávajú poskytovatelia poskytujúci veobecnú ambulantnú starostlivos a pecializovanú zubno-lekársku ambulantnú
starostlivos v zdravotníckom zariadení poskytovate¾a,
ktorý je oprávnený na základe vydaného povolenia prevádzkova lekársku slubu prvej pomoci; lekárska
sluba prvej pomoci veobecnej ambulantnej starostlivosti sa vykonáva aj formou návtevnej sluby v domácom prostredí alebo v inom prirodzenom prostredí osoby, ktorej sa ambulantná starostlivos poskytuje.
(7) Ústavnú pohotovostnú slubu vykonávajú zdravotnícki pracovníci urèení poskytovate¾om na základe
pracovnoprávneho vzahu a po vzájomnej dohode poskytovatelia poskytujúci pecializovanú gynekologickú
ambulantnú starostlivos a pecializovanú ambulantnú starostlivos pod¾a odseku 1 písm. a) bodu 3 v zdravotníckom zariadení poskytovate¾a, ktorý je oprávnený
na základe vydaného povolenia prevádzkova ústavnú
pohotovostnú slubu..
Poznámka pod èiarou k odkazu 7a znie:

7a) Zákon è. 579/2004 Z. z. v znení zákona è. 351/2005 Z. z..

9. V § 9 ods. 1 písm. b) sa na konci pripája slovo
alebo.
10. V § 9 sa odsek 1 dopåòa písmenom c), ktoré znie:
c) iadosti osoby aj bez odporúèania oetrujúceho lekára, ak si zmena zdravotného stavu osoby vyaduje
nepretrité poskytovanie zdravotnej starostlivosti
dlhie ako 24 hodín..
11. V § 9 ods. 4 sa slová § 6 ods. 8 písm. d) nahrádzajú slovami § 6 ods. 9 písm. d) a v odseku 5 sa slová
(§ 6 ods. 4 a 5) nahrádzajú slovami (§ 6 ods. 4 a 6).
12. V § 11 ods. 8 písm. d) sa slová (§ 6 ods. 8) nahrádzajú slovami (§ 6 ods. 9).
13. V § 12 ods. 2 písmeno b) znie:
b) osobný vzah zdravotníckeho pracovníka k osobe,
ktorej sa má zdravotnú starostlivos poskytova,
alebo k jej zákonnému zástupcovi nezaruèuje objektívne hodnotenie jej zdravotného stavu alebo.
14. V § 12 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:
(4) Dôvody ustanovené v odseku 2 písm. a) sa nevzahujú na osobu, ktorá má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v urèenom zdravotnom obvode poskyto-
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vate¾a ambulantnej starostlivosti pod¾a § 7 ods. 1
písm. a) bodov 1 a 2..
Doterajie odseky 4 a 10 sa oznaèujú ako odseky 5
a 11.
15. V § 12 odsek 10 znie:
(10) Dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
zaniká smrou osoby, smrou alebo zánikom poskytovate¾a alebo po doruèení písomného odstúpenia od dohody prvým dòom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo doruèené
písomné odstúpenie od dohody..
16. § 12 sa dopåòa odsekmi 12 a 13, ktoré znejú:
(12) Poskytovate¾ nemôe odmietnu návrh na uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ak je poskytovate¾ urèený osobe pod¾a § 11 ods. 7.
(13) pecializovaná ambulantná starostlivos pod¾a
§ 7 ods. 1 písm. a) bodu 3 uhrádzaná zo zdrojov verejného zdravotného poistenia sa poskytuje na základe odporúèania veobecného lekára. Odporúèanie veobecného lekára sa nevyaduje do 24 hodín od vzniku
úrazu alebo inej náhlej zmeny zdravotného stavu osoby, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivos, a v prípade dispenzarizácie..
17. V § 14 ods. 2 sa bodka na konci nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa slová to neplatí, ak si ochrana
ivota a zdravia osoby vyaduje poskytnutie neodkladnej starostlivosti..
18. V § 17 ods. 2 sa vypúa slovo bezodkladne a na
konci sa pripájajú slová najneskôr do 30 dní od podania iadosti iadate¾om, ak z obsahu iadosti nevyplýva
nutnos kona bezodkladne alebo v kratej lehote.
19. V § 17 ods. 3 úvodná veta znie: Ak poskytovate¾
iadosti nevyhovie alebo neinformuje iadate¾a o spôsobe vybavenia iadosti najneskôr do 30 dní od podania iadosti iadate¾om, osoba má právo.
20. Nad § 20 sa vkladá nadpis F o r m y v e d e n i a
z d r a v o t n e j d o k u m e n t á c i e .
Súèasne sa nadpis pod § 20 vypúa.
21. Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý znie:
§ 20a
(1) Na úèely zabezpeèenia èinností súvisiacich s vedením zdravotnej dokumentácie v elektronickej forme
a elektronickej preskripcie a na úèely umonenia prístupu poskytovate¾om k vybraným aktuálnym údajom
sa zriaïuje Národný register prijímate¾ov zdravotnej
starostlivosti a Národný register základných zdravotných údajov.
(2) Národný register prijímate¾ov zdravotnej starostlivosti je administratívny register (§ 44 ods. 4), v ktorom
sa uchovávajú osobné údaje identifikujúce prijímate¾ov
zdravotnej starostlivosti, ktorí navtívili poskytovate¾a
v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
alebo poiadavkou na sluby súvisiace s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti.
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(3) Národný register základných zdravotných údajov
je zdravotný register (§ 44 ods. 3), v ktorom sa uchovávajú údaje súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, údaje súvisiace so slubami súvisiacimi
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a osobné údaje identifikujúce vybrané zdravotné údaje prijímate¾ov
zdravotnej starostlivosti potrebné najmä na poskytnutie neodkladnej starostlivosti (§ 2 ods. 3).
(4) Údaje uchovávané v registroch pod¾a odseku 1 sú
zdravotnou dokumentáciou pod¾a § 2 ods. 6. Identifikaèné údaje prijímate¾ov zdravotnej starostlivosti sa
uchovávajú oddelene od zdravotných údajov.
(5) Zoznam vybraných osobných údajov, úèel ich
spracovávania a okruh dotknutých osôb je uvedený
v prílohe è. 2.
(6) Podrobnosti vedenia zdravotnej dokumentácie
v elektronickej forme, ako aj podrobnosti súvisiace
s vedením registrov pod¾a odseku 1 ustanoví veobecne
záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo..
22. V § 23 odsek 1 znie:
(1) Pri zmene poskytovate¾a ambulantnej starostlivosti z dôvodu odstúpenia od dohody o poskytovaní
zdravotnej starostlivosti je poskytovate¾ povinný preukázate¾ne odovzda zdravotnú dokumentáciu alebo jej
rovnopis do siedmich dní od jej vyiadania novému
poskytovate¾ovi, s ktorým osoba uzatvorila dohodu
o poskytovaní zdravotnej starostlivosti..

Èiastka 267

27. V § 25 ods. 1 písm. j) sa na konci èiarka nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa slová obdobne sa postupuje, ak ide o znalca urèeného pod¾a osobitného predpisu.38c).
Poznámka pod èiarou k odkazu 38c znie:

38c) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorích predpisov..

28. V § 25 sa odsek 1 dopåòa písmenom m), ktoré
znie:
m) odbornému pracovníkovi epidemiológie prísluného regionálneho úradu verejného zdravotníctva
a odbornému pracovníkovi epidemiológie úradov
verejného zdravotníctva Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Ministerstva obrany Slovenskej republiky v rozsahu potrebnom na zabezpeèenie epidemiologického vyetrovania..
29. V § 26 ods. 10 písm. d) sa slová § 6 ods. 8
písm. c) nahrádzajú slovami § 6 ods. 9 písm. c).
30. § 26 sa dopåòa odsekom 11, ktorý znie:
(11) Ak je do biomedicínskeho výskumu zaradená
osoba, ktorá je úèastníkom verejného zdravotného poistenia,39a) poskytovate¾ je povinný písomne o tom informova príslunú zdravotnú poisovòu..
Poznámka pod èiarou k odkazu 39a znie:

39a) § 3 ods. 1 zákona è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
a o zmene a doplnení zákona è. 95/2002 Z. z. o poisovníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 352/2005 Z. z..

23. V § 24 ods. 3 sa za slová veobecnému lekárovi
vkladajú slová a lekárovi, ktorý odporuèil osobu na
ïalie poskytovanie zdravotnej starostlivosti; to neplatí
pre pecializovanú zubno-lekársku ambulantnú starostlivos [§ 7 ods. 1 písm. a) bod 2.2.].

31. V § 37 ods. 2 sa na konci prvej vety pripája èiarka
a slová alebo vyhlásenie, e nesúhlasí s vykonaním
pitvy pod¾a osobitného predpisu. 41aa).

24. V poznámke pod èiarou k odkazu 30 sa citácia Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 272/1994
Z. z. o ochrane zdravia ¾udí v znení neskorích predpisov. nahrádza citáciou Zákon è. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov..

32. V § 37 sa odsek 5 dopåòa písmenom c), ktoré znie:
c) zisti v registri úradu pre doh¾ad, èi osoba neodmietla za svojho ivota pitvu..

25. V § 24 sa odsek 4 dopåòa písmenom f), ktoré znie:
f) súdu na úèely trestného konania alebo obèianskeho
súdneho konania..
26. V § 25 ods. 1 sa za písmenom f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
g) veobecnému lekárovi Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na úèely lekárskeho vyetrenia v prijímacom konaní pod¾a osobitného predpisu38a) a posudkovému lekárovi ozbrojených síl Slovenskej
republiky na úèely výberového konania38b) v celom
rozsahu,.

Poznámka pod èiarou k odkazu 41aa znie:

41aa) § 48 ods. 4 zákona è. 581/2004 Z. z. v znení neskorích
predpisov..

33. V § 37 ods. 6 prvá veta znie: Po odbere orgánov
alebo tkanív s výnimkou odberov oèných rohoviek od
màtveho darcu sa vykoná pitva.14).
34. V § 40 odsek 2 znie:
(2) Sterilizáciu mono vykona len na základe písomnej iadosti a písomného informovaného súhlasu
po predchádzajúcom pouèení osoby plne spôsobilej na
právne úkony41) alebo zákonného zástupcu osoby nespôsobilej da informovaný súhlas alebo na základe
rozhodnutia súdu na základe iadosti zákonného zástupcu..
35. § 44 vrátane nadpisu znie:

Doterajie písmená g) a k) sa oznaèujú ako písmená h) a l).

Informaèná sústava zdravotníctva

Poznámky pod èiarou k odkazom 38a a 38b znejú:

§ 44

38a) § 14 ods. 4 zákona è. 73/1998 Z. z. v znení neskorích predpisov.
38b
) § 15 a 16 zákona è. 346/2005 Z. z. o tátnej slube profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov..

(1) Informaènú sústavu zdravotníctva tvoria zdravotnícke informaèné systémy a ich prevádzkovatelia a záväzné tandardy pre zdravotnícku informatiku a tatistiku (ïalej len záväzné tandardy).
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(2) Zdravotnícke informaèné systémy sú súbory softvérových, hardvérových a iných prostriedkov urèených
na evidenciu, kontrolu, spracovanie a poskytovanie
údajov týkajúcich sa zdravotníctva a údajov spracovávaných v zdravotníctve.
(3) Národné zdravotné registre sú zdravotnícke informaèné systémy, ktoré obsahujú zoznam fyzických
osôb a s nimi spojených údajov vybraných pod¾a peciálnych medicínskych kritérií.
(4) Národné administratívne registre sú zdravotnícke informaèné systémy, ktoré obsahujú zoznam fyzických osôb, právnických osôb a iných subjektov a s nimi
spojených údajov vybraných pod¾a peciálnych zdravotníckych a organizaèných kritérií.
(5) Vybrané údaje z registrov pod¾a odsekov 3 a 4 sa
zbierajú a spracovávajú aj na úèely tátnej tatistiky
pod¾a osobitného predpisu15) a pre potreby tátnej tatistiky sú administratívnymi zdrojmi.44a)
(6) Záväzné tandardy sú nástroje porovnate¾nosti,
informaèno-komunikaèné technológie, truktúry a formáty dátových rozhraní, truktúra, kvalita, èas a spôsob evidencie údajov a poskytovania údajov a ïalie
tandardizované predpisy a postupy. Údaje evidované
v zdravotníckych informaèných systémoch musia by
zrozumite¾né, preh¾adné a preukazné a musia poskytova pravdivý obraz o zaznamenaných skutoènostiach.
Záväzné tandardy ustanoví ministerstvo zdravotníctva veobecne záväzným právnym predpisom.
(7) Ustanovením odseku 6 nie sú dotknuté nástroje
porovnate¾nosti a tandardy vydávané alebo vyhlasované pod¾a osobitných predpisov.45)
(8) Pri ochrane dôverných údajov v zdravotníckych
informaèných systémoch postupujú ich prevádzkovatelia pod¾a osobitného predpisu.15)
(9) Pri ochrane osobných údajov v zdravotníckych
informaèných systémoch postupujú ich prevádzkovatelia pod¾a osobitného predpisu.20) Zoznam osobných
údajov, ktoré sú prevádzkovatelia zdravotníckych informaèných systémov oprávnení získava a spracováva, úèel ich spracovávania, podmienky ich získavania
a okruh dotknutých osôb je uvedený v prílohe è. 2.
(10) Právnické osoby v zriaïovate¾skej pôsobnosti
ministerstva zdravotníctva, poskytovatelia, zdravotné
poisovne, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, regionálne úrady verejného zdravotníctva,46)
orgán prísluný na vydanie povolenia pod¾a osobitného
predpisu47) a stavovské organizácie v zdravotníctve sú
povinné
a) pri prevádzke zdravotníckych informaèných systémov dodriava a pouíva záväzné tandardy pod¾a
odseku 6,
b) poskytova tatistickému úradu Slovenskej republiky tatistické údaje a iné údaje v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom,15)
c) poskytova ministerstvu zdravotníctva údaje evidované pod¾a písmena a) na úèely tvorby a výkonu
tátnej zdravotnej politiky a na úèely dozoru a Národnému centru zdravotníckych informácií (ïalej
len národné centrum) údaje v rozsahu pod¾a prílohy è. 2,

Strana 5201

d) poskytova úradu pre doh¾ad42) údaje pod¾a písmena
a) na úèely doh¾adu,
e) na vyiadanie ministerstva zdravotníctva alebo úradu pre doh¾ad predloi podklady a poda vysvetlenie k poskytnutým údajom, a to v urèenej lehote,
f) poskytova údaje zistené pri preventívnych prehliadkach47a) národnému centru a doklady potrebné
na úhradu výkonov súvisiacich s preventívnymi prehliadkami zdravotným poisovniam. Podrobnosti týkajúce sa poskytovania uvedených údajov národnému centru urèí veobecne záväzný právny predpis,
ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.
(11) Povinnosti pod¾a odseku 10 písm. a) a b) je povinný plni aj úrad pre doh¾ad.42).
Poznámky pod èiarou k odkazom 44a, 45, 46 a 47a
znejú:

44a) § 2 písm. k) a § 13 zákona è. 540/2001 Z. z.
45
) Zákon è. 275/2006 Z. z. o informaèných systémoch verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 678/2006 Z. z.
46
) § 5 a 6 zákona è. 355/2007 Z. z.
47a
) § 2 zákona è. 577/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov..

36. V § 45 odseky 1 a 2 znejú:
(1) Ministerstvo zdravotníctva v rámci svojej pôsobnosti
a) vypracúva návrhy zásadných smerov a priorít rozvoja tátnej zdravotnej politiky,
b) odborne usmeròuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
c) vydáva tandardné diagnostické postupy a tandardné terapeutické postupy,
d) riadi celotátne programy zamerané na ochranu, zachovanie a navrátenie zdravia,
e) koordinuje výskumnú èinnos v zdravotníctve a uplatòovanie výsledkov vedeckého výskumu v praxi,
f) spravuje sie a sústavu tudijných odborov na stredných zdravotníckych kolách,
g) riadi a kontroluje výchovu a výuèbu v zdravotníckom kolstve48) a urèuje a spravuje sie stredných
zdravotníckych kôl a tudijných odborov stredných
zdravotníckych kôl48a) v spolupráci s Ministerstvom
kolstva Slovenskej republiky,
h) riadi, kontroluje a spravuje sie tudijných odborov,
tudijných programov a zdravotníckych vysokých
kôl a univerzít, ktoré pripravujú zdravotníckych
pracovníkov, 49)
i) riadi ïalie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov,50)
j) vydáva osvedèenia o akreditácii pecializaèných
tudijných programov a o akreditácii certifikaèných
tudijných programov,51)
k) vydáva povolenia a iné rozhodnutia vo veciach ustanovených osobitným predpisom,4)
l) vykonáva dozor nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti pod¾a osobitného predpisu,4)
m) plní úlohu prísluného úradu v oblasti verejného
zdravotného poistenia na koordináciu vecných dávok zdravotnej starostlivosti,
n) je notifikaèným orgánom vo veciach ïalieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov; oznamuje Európskej komisii, èlenským tátom Európskej únie a èlenským tátom Európskeho zdruenia vo¾ného obchodu

Strana 5202

Zbierka zákonov è. 662/2007

zoznam diplomov, osvedèení a iných dokladov o získaných pecializáciách a certifikátoch vydaných v Slovenskej republike a zodpovedajúcich kritériám ustanoveným osobitným predpisom52) vrátane ich zmien
a doplnkov a diplomy, osvedèenia a iné doklady o získaných pecializáciách a certifikátoch, ktoré nezodpovedajú ustanoveným kritériám a vzdelávanie v nich sa
pozastavilo,
o) vypracúva koncepciu rozvoja a integrácie informaènej sústavy zdravotníctva a prevádzkuje informaèný
systém,
p) vedie a uchováva osobitnú zdravotnú dokumentáciu,
q) zriaïuje etickú komisiu na posudzovanie etických
otázok vznikajúcich pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti vrátane biomedicínskeho výskumu [§ 5
ods. 2 písm. a)],
r) zriaïuje zariadenia na plnenie osobitných úloh
v zdravotníctve, najmä tatisticko-informaèné zariadenia a kninièné zariadenia,
s) zabezpeèuje koordináciu poskytovania zdravotnej
starostlivosti s inými ústrednými orgánmi tátnej
správy,
t) zabezpeèuje medzinárodnú spoluprácu na úseku
poskytovania zdravotnej starostlivosti,
u) je orgánom prísluným na vydávanie potvrdení pod¾a osobitného predpisu,52a)
v) zabezpeèuje jednotnú prípravu zdravotníctva na obranu tátu,
w) usmeròuje posudzovanie dokladov o odbornej spôsobilosti na výkon pracovných èinností zdravotníckych pracovníkov získaných mimo územia Slovenskej republiky a vydáva rozhodnutia o ich uznaní
pod¾a osobitného predpisu4) a spolupracuje s Ministerstvom kolstva Slovenskej republiky vo veciach
uznávania odborných kvalifikácií pod¾a osobitného
predpisu,52aa)
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z) usmeròuje prenesený výkon tátnej správy uskutoèòovaný na úseku zdravotníctva samosprávnymi
krajmi.
(2) Ministerstvo zdravotníctva je zriaïovate¾om národného centra. Národné centrum zabezpeèuje úlohy
v oblasti informatizácie zdravotníctva, tandardizácie
informaènej sústavy zdravotníctva, zberu, spracovania
a poskytovania zdravotníckych tatistických údajov
a poskytovanie kninièno-informaèných sluieb z oblasti lekárskych vied a zdravotníctva. Národné centrum
je prevádzkovate¾om registrov pod¾a § 44 ods. 3 a 4. Pri
spracúvaní osobných údajov má národné centrum
rovnaké práva a povinnosti ako poskytovate¾ pod¾a
osobitného predpisu.20).
Poznámky pod èiarou k odkazom 48a a 52aa znejú:

48a) § 15 ods. 2 zákona è. 596/2003 Z. z. o tátnej správe v kolstve a kolskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
52aa
) § 28 písm. f) zákona è. 293 /2007 Z. z. o uznávaní odborných
kvalifikácií..

37. V § 46 ods. 1 sa vkladá nové písmeno a), ktoré
znie:
a) vypracúva návrhy smerovania a priorít regionálnej
zdravotnej politiky,.
Doterajie písmená a) a j) sa oznaèujú ako písmená b) a k).
38. V § 46 ods. 1 písm. c) sa slová (§ 12 ods. 4) nahrádzajú slovami (§ 12 ods. 5).
39. V § 46 sa odsek 1 dopåòa písmenom l), ktoré znie:
l) urèuje rozsah zdravotného obvodu vrátane zoznamov obcí, menného zoznamu ulíc, prípadne popisných èísel domov..
40. Príloha è. 2 vrátane nadpisu znie:
Príloha è. 2
k zákonu è. 576/2004 Z. z.
v znení zákona è. 662/2007 Z. z.

NÁRODNÉ REGISTRE A ZISOVANIA S UVEDENÍM ZOZNAMU OSOBNÝCH
ÚDAJOV, ÚÈELU ICH SPRACOVÁVANIA A OKRUHU DOTKNUTÝCH OSÔB
A. Národné administratívne registre
Úèelom spracovávania osobných údajov v administratívnych registroch ako základných integraèných nástrojoch
pre tatistické zisovania v rezorte zdravotníctva je zabezpeèi a udriava v aktuálnom stave základné identifikaèné
údaje o prijímate¾och zdravotnej starostlivosti pre potreby vedenia zdravotnej dokumentácie v elektronickej forme,
údaje o poskytovate¾och zdravotnej starostlivosti a údaje o zdravotníckych pracovníkoch.
1. Národný register prijímate¾ov zdravotnej starostlivosti
a) Zoznam spracovávaných osobných údajov
Meno a priezvisko, rodné meno, rodné èíslo, dátum a miesto narodenia, kód obce trvalého pobytu v Slovenskej republike, adresa trvalého pobytu, identifikaèné údaje príslunej zdravotnej poisovne, identifikaèné údaje poskytovate¾ov, ktorí vedú zdravotnú dokumentáciu pod¾a tohto zákona.
b) Úèel spracovávania osobných údajov
Úèelom spracovávania osobných údajov je zabezpeèi a udriava v aktuálnom stave základné identifikaèné údaje
o prijímate¾och zdravotnej starostlivosti s cie¾om umoni poskytovate¾om vies zdravotnú dokumentáciu v elek-
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tronickej forme a kvalitnejie, úèinnejie a bezpeènejie kontinuálne poskytova zdravotnú starostlivos.
Prevádzkovate¾ovi registra poskytne údaje úrad pre doh¾ad z databázy poistencov a tatistický úrad Slovenskej
republiky zo tátnych tatistických zisovaní  List o prehliadke màtveho a tatistické hlásenie o úmrtí (formulár
Obyv. 3-12). Údaje budú verifikované a aktualizované z administratívnych zdrojov poskytnutých matrikami.
Okruh dotknutých osôb
Vetci prijímatelia zdravotnej starostlivosti.
Úèel poskytovania osobných údajov
Osobné údaje z registra je moné poskytnú len na úèely poskytnutia zdravotnej starostlivosti.
Zoznam osobných údajov, ktoré mono poskytnú
Meno a priezvisko, rodné meno, rodné èíslo, dátum a miesto narodenia, kód obce trvalého pobytu v Slovenskej republike, adresa trvalého pobytu, identifikaèné údaje príslunej zdravotnej poisovne, identifikaèné údaje poskytovate¾a, ktorý vedie zdravotnú dokumentáciu ako celok pod¾a tohto zákona.
Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú
Poskytovatelia poskytujúci zdravotnú starostlivos dotknutej osobe v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.1)

2. Národný register poskytovate¾ov zdravotnej starostlivosti
a) Zoznam spracovávaných osobných údajov
Rodné èíslo, meno a priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, dátum úmrtia, tituly pred menom a za menom, tátne
obèianstvo, tát a miesto trvalého pobytu, ak je miesto trvalého pobytu mimo územia Slovenskej republiky, potom
aj miesto prechodného pobytu na území Slovenskej republiky, obchodné meno, zaèiatok a ukonèenie výkonu
funkcie tatutárneho zástupcu a odborného zástupcu, kategória zdravotníckeho pracovníka, povolanie, tudijný
odbor, pecializaèný odbor, certifikovaná pracovná èinnos.
b) Úèel spracovávania osobných údajov
Naplnenie identifikaènej, registraènej, integraènej, informaènej a tatistickej funkcie registra na národnej a medzinárodnej úrovni; tvorba a vyhodnocovanie tatistických výstupov vrátane demografických, a to na základe
poiadaviek oprávnených tuzemských a zahranièných uívate¾ov.
c) Okruh dotknutých osôb
Organizácie-fyzické osoby a právnické osoby, ktoré získali oprávnenie na poskytovanie zdravotnej alebo lekárenskej starostlivosti, poskytovanie sluieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, poskytovanie sluieb súvisiacich so zabezpeèovaním starostlivosti o poistencov, ktorá nadväzuje na zdravotnú starostlivos, vybrané organizácie registrované na úèely tatistického zisovania v rezorte zdravotníctva, fyzické osoby vo funkcii
tatutárneho a odborného zástupcu.
d) Úèel poskytovania osobných údajov
Budovanie a funkènos jednotného informaèného systému v oblasti zdravotníctva v súèinnosti s tretími stranami
ako nástroja pre riadiacu a kontrolnú èinnos ministerstva zdravotníctva a priebená aktualizácia údajov spravodajskými jednotkami.
e) Zoznam osobných údajov, ktoré mono poskytnú
Rodné èíslo, meno a priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, dátum úmrtia, tituly pred menom a za menom, tátne
obèianstvo, tát a miesto trvalého pobytu, ak je miesto trvalého pobytu mimo územia Slovenskej republiky, potom
aj miesto prechodného pobytu na území Slovenskej republiky, obchodné meno, zaèiatok a ukonèenie výkonu
funkcie tatutárneho zástupcu a odborného zástupcu, kategória zdravotníckeho pracovníka, povolanie, tudijný
odbor, pecializaèný odbor, certifikovaná pracovná èinnos.
f) Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú
Ministerstvo zdravotníctva, tatistický úrad Slovenskej republiky, úrad pre doh¾ad, stavovské organizácie v zdravotníctve, zdravotné poisovne, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej
republiky, Sociálna poisovòa a vyie územné celky.
3. Národný register zdravotníckych pracovníkov
a) Zoznam spracovávaných osobných údajov
Rodné èíslo, meno a priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, dátum úmrtia, tituly pred menom a za menom, tátne obèianstvo, tát a miesto trvalého pobytu, odbor(y) a rok(y) získanej odbornej spôsobilosti a prípravy na odbornú spôsobilos, kategória zdravotníckeho pracovníka, kód lekára a vybraného pracovníka v zdravotníctve
pridelený úradom pre doh¾ad, registraèné èíslo a zaèiatok a ukonèenie registrácie v stavovskej organizácii
v zdravotníctve, druh úväzku, úväzok, zaradenie do evidenèného poètu a zaèiatok a ukonèenie právneho vzahu
umoòujúceho poskytova zdravotnú starostlivos, zdravotnícke povolanie, odbor, poskytovanie zdravotnej starostlivosti, funkcia, úväzok, zaèiatok a ukonèenie poskytovania zdravotnej starostlivosti, odborný útvar
a miesto výkonu práce.

Strana 5204

Zbierka zákonov è. 662/2007

Èiastka 267

b) Úèel spracovávania osobných údajov
Naplnenie identifikaènej, registraènej, integraènej, informaènej a tatistickej funkcie registra na národnej a medzinárodnej úrovni; tvorba a vyhodnocovanie tatistických výstupov vrátane demografických, a to na základe poiadaviek oprávnených tuzemských a zahranièných uívate¾ov.
c) Okruh dotknutých osôb
Fyzické osoby, ktoré získali odbornú spôsobilos na výkon zdravotníckeho povolania a v urèených právnych vzahoch pôsobia alebo pôsobili v organizáciách poskytovate¾ov zdravotnej alebo lekárenskej starostlivosti, organizáciách poskytovate¾ov sluieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, organizáciách poskytovate¾ov
sluieb súvisiacich so zabezpeèovaním starostlivosti o poistencov, ktorá nadväzuje na zdravotnú starostlivos,
a vo vybraných organizáciách registrovaných na úèely tatistického zisovania v rezorte zdravotníctva.
d) Úèel poskytovania osobných údajov
Budovanie a zabezpeèenie funkènosti jednotného informaèného systému v oblasti zdravotníctva a jeho priebená
aktualizácia v súèinnosti s tretími stranami ako nástroja pre riadiacu a kontrolnú èinnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
e) Zoznam osobných údajov, ktoré mono poskytnú
Rodné èíslo, meno a priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, dátum úmrtia, tituly pred menom a za menom, tátne
obèianstvo, tát a adresa trvalého pobytu, odbor(y) a rok(y) získanej odbornej spôsobilosti a prípravy na odbornú
spôsobilos, kategória zdravotníckeho pracovníka, kód lekára a vybraného pracovníka v zdravotníctve pridelený
úradom pre doh¾ad, registraèné èíslo a zaèiatok a ukonèenie registrácie v stavovskej organizácii v zdravotníctve,
druh úväzku, úväzok, zaradenie do evidenèného poètu a vymedzujúce dátumy právneho vzahu k spravodajskej
jednotke, zdravotnícke povolanie, odbor, poskytovanie zdravotnej starostlivosti, funkcia, úväzok, zaèiatok
a ukonèenie poskytovania zdravotnej starostlivosti, odborný útvar a miesto výkonu práce.
f) Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú
Ministerstvo zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita, stavovské organizácie v zdravotníctve, tatistický
úrad Slovenskej republiky, úrad pre doh¾ad, zdravotné poisovne, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Ministerstvo dopravy,
pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky a Sociálna poisovòa.
B. Národné zdravotné registre
Úèelom spracovávania osobných údajov v národných zdravotných registroch je získa informácie pre tatistickú
analýzu zdravotného stavu populácie Slovenskej republiky, podklady pre tvorbu a výkon tátnej zdravotnej politiky, pre skvalitnenie prevencie, zefektívnenie a trvalé zvyovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepovanie zdravotníckych sluieb a pre návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepovanie zdravotného
stavu obyvate¾stva. Spracované údaje v agregovanom tvare sú podkladom na medzinárodné porovnania a vyuíva
ich Svetová zdravotnícka organizácia, OECD a Eurostat. Prevádzkovate¾ovi registra poskytnú údaje poskytovatelia formou prísluných tlaèových formulárov alebo im zodpovedajúcou elektronickou formou, ktorých podrobnosti urèí národné centrum. Na úèely tatistickej analýzy úmrtnosti obyvate¾ov sú vyuívané ako administratívny
zdroj údajov List o prehliadke màtveho a tatistické hlásenia o úmrtí (formulár Obyv. 3-12), ktorého prostredníctvom je tatistický úrad Slovenskej republiky oprávnený zisova meno a priezvisko, rodné èíslo, obec trvalého
pobytu, adresu trvalého pobytu a príèiny smrti zomretých a poskytova ich v elektronickej forme národnému centru. Pre rovnaké úèely zisuje meno, priezvisko, rodné èíslo, obec trvalého pobytu, adresu trvalého pobytu a závereèné diagnózy pod¾a vykonanej pitvy u pitvaných osôb úrad pre doh¾ad a poskytuje ich v elektronickej forme
národnému centru. Zisovanie údajov je realizované formou prísluných tlaèových formulárov alebo im zodpovedajúcou elektronickou formou. Podrobnosti formy a spôsob komunikácie urèí národné centrum.
1. Národný register základných zdravotných údajov
a) Zoznam spracovávaných osobných údajov
Meno a priezvisko, rodné meno, rodné èíslo, kód obce trvalého pobytu, adresa trvalého pobytu, údaje o pouèení
a informovanom súhlase, anamnestické údaje vrátane výskytu rizikových faktorov u osoby a v jej rodine, údaje
o chorobe osoby, o výsledkoch preventívnych výkonov a vyetrení o priebehu lieèby a ïalích významných okolnostiach súvisiacich so zdravotným stavom osoby a s postupom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, kódy
diagnóz pod¾a MKCH, pecifikácia diagnóz, dátum prvých príznakov, údaje o rozsahu poskytnutej zdravotnej starostlivosti, súhrnné hodnotenie zdravotného stavu, priebehu ochorenia a lieèby (epikríza), epidemiologicky závané skutoènosti, v prípade smrti osoby, dátum smrti, príèina smrti, patologicko-anatomické diagnózy, identifikaèné údaje príslunej zdravotnej poisovne, identifikaèné údaje poskytovate¾ov.
b) Úèel spracovávania osobných údajov
Úèelom spracovávania osobných údajov je zabezpeèi jednoznaèné a aktuálne údaje pre potreby vedenia zdravotnej dokumentácie v elektronickej forme a elektronickej preskripcie na úèely umonenia prístupu poskytovate¾om
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k vybraným aktuálnym údajom s cie¾om umoni kvalitnejie, úèinnejie a bezpeènejie poskytova neodkladnú
starostlivos.
Okruh dotknutých osôb
Vetci prijímatelia zdravotnej starostlivosti.
Úèel poskytovania osobných údajov
Osobné údaje z registra je moné poskytnú len poskytovate¾om na úèely zabezpeèenia a poskytovania zdravotnej
starostlivosti pod¾a pravidiel a spôsobom upraveným týmto zákonom.
Zoznam osobných údajov, ktoré mono poskytnú
Meno a priezvisko, rodné meno, rodné èíslo, kód obce trvalého pobytu, adresa trvalého pobytu, údaje o pouèení
a informovanom súhlase, anamnestické údaje vrátane výskytu rizikových faktorov u osoby a v jej rodine, údaje
o chorobe osoby, o výsledkoch preventívnych výkonov a vyetrení o priebehu lieèby a ïalích významných okolnostiach súvisiacich so zdravotným stavom osoby a s postupom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, kódy
diagnóz pod¾a MKCH, pecifikácia diagnóz, dátum prvých príznakov, údaje o rozsahu poskytnutej zdravotnej starostlivosti, súhrnné hodnotenie zdravotného stavu, priebehu ochorenia a lieèby (epikríza), epidemiologicky závané skutoènosti, v prípade smrti osoby, dátum smrti, príèina smrti, patologicko-anatomické diagnózy, identifikaèné údaje príslunej zdravotnej poisovne, identifikaèné údaje poskytovate¾ov.
Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú
Poskytovatelia poskytujúci zdravotnú starostlivos dotknutej osobe v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.1)

2. Národný register pacientov s onkologickým ochorením
a) Zoznam spracovávaných osobných údajov
Meno a priezvisko, rodné meno, rodné èíslo, kód obce trvalého pobytu v Slovenskej republike, adresa, anamnestické údaje vrátane výskytu rizikových faktorov u pacienta, profesia, SK NACE,2) zamestnávate¾ a jeho prevaujúca
èinnos, vyetrenia vedúce k stanoveniu diagnózy, dátum prvých príznakov, kódy diagnóz pod¾a MKCH, pecifikácia diagnózy pod¾a topografického kódu MKCH-O, TNM klasifikácia ochorenia, klinický rozsah nádoru, histologický nález, cytologický nález, plán primárnej lieèby, dátum a typ operácie, údaje o terapii, súhrnné hodnotenie lieèby, dátum smrti u zomretých, príèina smrti, patologicko-anatomické diagnózy pod¾a MKCH.
b) Úèel spracovávania osobných údajov
Úèelom spracovávania osobných údajov je na základe poznania výskytu a distribúcie onkologických ochorení na
úèely hodnotenia zdravotného stavu populácie získa informácie pre tvorbu a výkon tátnej zdravotnej politiky,
pre skvalitnenie prevencie, zefektívnenie a trvalé zvyovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepovanie
zdravotníckych sluieb a pre návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepovanie zdravotného stavu obyvate¾stva.
Spracované údaje v agregovanom tvare sú podkladom na medzinárodné porovnania a vyuíva ich Svetová zdravotnícka organizácia, OECD a Eurostat.
c) Okruh dotknutých osôb
Osoby s onkologickým ochorením.
3. Národný register pacientov s diabetes mellitus 1. typu
a) Zoznam spracovávaných osobných údajov
Meno a priezvisko, rodné meno, rodné èíslo, kód obce trvalého pobytu, adresa, dátum zistenia diagnózy DM, výskyt diabetu v rodine, výskyt iných ochorení v rodine, prekonané ochorenia, posledný infekt pred ochorením (diagnóza, lieèba), prvé klinické príznaky, vybrané biochemické výsledky (glykémia bazálna a postprandiálna, glykozúria, ketoacidóza, HbAlc), lieèba (denná dávka inzulínu, typ inzulínu, diéta), stav pacienta ku dòu hlásenia,
trvanie remisie, hospitalizácie (miesto hospitalizácie, poèet hospitalizácií, poèet kontrol), úroveò spolupráce pacienta a zákonných zástupcov pri lieèebnom reime.
b) Úèel spracovávania osobných údajov
Úèelom spracovávania osobných údajov je na základe poznania výskytu a distribúcie diabetu 1. typu na úèely
hodnotenia zdravotného stavu populácie získa informácie pre tvorbu a výkon tátnej zdravotnej politiky, pre
skvalitnenie prevencie, zefektívnenie a trvalé zvyovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepovanie zdravotníckych sluieb a pre návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepovanie zdravotného stavu obyvate¾stva.
Spracované údaje v agregovanom tvare sú podkladom na medzinárodné porovnania a vyuíva ich Svetová zdravotnícka organizácia, OECD a Eurostat.
c) Okruh dotknutých osôb
Osoby s diabetes mellitus 1. typu.
4. Národný register pacientov s vrodenou chybou srdca
a) Zoznam spracovávaných osobných údajov
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Meno a priezvisko, rodné meno, rodné èíslo, kód obce trvalého pobytu, adresa zákonného zástupcu, dátum zistenia srdcovej chyby, klinické diagnózy (kódy diagnóz pod¾a MKCH a kódy pod¾a pecifického èíselníka VCHS),
výskyt vrodených chýb srdca v rodine, údaje o tehotenstve a pôrode, kontakt matky so kodlivinami prostredia,
spôsob korekcie chyby vrátane dátumu, pracovisko, ktoré korekciu vykonalo, dátum smrti u zomretých, patologicko-anatomická diagnóza, zhodnos klinickej a patologickej diagnózy (kódy pod¾a MKCH).
b) Úèel spracovávania osobných údajov
Úèelom spracovávania osobných údajov je na základe poznania výskytu a distribúcie vrodených chýb srdca na úèely
hodnotenia zdravotného stavu populácie získa informácie pre tvorbu a výkon tátnej zdravotnej politiky, pre skvalitnenie prevencie, zefektívnenie a trvalé zvyovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepovanie zdravotníckych
sluieb a pre návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepovanie zdravotného stavu obyvate¾stva.
Spracované údaje v agregovanom tvare sú podkladom na medzinárodné porovnania a vyuíva ich Svetová zdravotnícka organizácia, OECD a Eurostat.
c) Okruh dotknutých osôb
Osoby s vrodenou chybou srdca.
5. Národný register pacientov so srdcovocievnym ochorením
a) Zoznam spracovávaných osobných údajov
Meno a priezvisko, rodné meno, rodné èíslo, kód obce trvalého pobytu, adresa, najvyie ukonèené vzdelanie, charakter prevaujúcej práce, kódy diagnóz pod¾a MKCH, zaèiatok akútnych príznakov, miesto zaèatia lieèby, klinické
príznaky, výskyt ochorení srdca a ciev v rodine, výskyt rizikových faktorov u pacienta, lieèba (èas zaèatia, podané lieky, realizované výkony), efekt lieèby, dátum smrti u zomretých, patologicko-anatomické diagnózy pod¾a MKCH.
b) Úèel spracovávania osobných údajov
Úèelom spracovávania osobných údajov je na základe poznania výskytu a distribúcie srdcovocievnych ochorení
na úèely hodnotenia zdravotného stavu populácie získa informácie pre tvorbu a výkon tátnej zdravotnej politiky,
pre skvalitnenie prevencie, zefektívnenie a trvalé zvyovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepovanie
zdravotníckych sluieb a pre návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepovanie zdravotného stavu
obyvate¾stva.
Spracované údaje v agregovanom tvare sú podkladom na medzinárodné porovnania a vyuíva ich Svetová zdravotnícka organizácia, OECD a Eurostat.
c) Okruh dotknutých osôb
Osoby so srdcovocievnym ochorením.
6. Národný register pacientov s cievnym ochorením mozgu
a) Zoznam spracovávaných osobných údajov
Meno a priezvisko, rodné meno, rodné èíslo, kód obce trvalého pobytu, adresa, najvyie ukonèené vzdelanie, charakter prevaujúcej práce, kódy diagnóz pod¾a MKCH, typ mozgovej príhody, zaèiatok akútnych príznakov, miesto
zaèatia lieèby, výskyt typických klinických príznakov, výskyt ochorení srdca a ciev v rodine, výskyt rizikových faktorov u pacienta, lieèba (èas zaèatia lieèby, podané lieky, realizované výkony), dátum smrti u zomretých, patologicko-anatomické diagnózy pod¾a MKCH.
b) Úèel spracovávania osobných údajov
Úèelom spracovávania osobných údajov je na základe poznania výskytu a distribúcie cievnych ochorení mozgu na
úèely hodnotenia zdravotného stavu populácie získa informácie pre tvorbu a výkon tátnej zdravotnej politiky,
pre skvalitnenie prevencie, zefektívnenie a trvalé zvyovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepovanie
zdravotníckych sluieb a pre návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepovanie zdravotného stavu
obyvate¾stva.
Spracované údaje v agregovanom tvare sú podkladom na medzinárodné porovnania a vyuíva ich Svetová zdravotnícka organizácia, OECD a Eurostat.
c) Okruh dotknutých osôb
Osoby s cievnou mozgovou príhodou.
7. Národný register pacientov s chronickým ochorením p¾úc
a) Zoznam spracovávaných osobných údajov
Meno a priezvisko, rodné meno, rodné èíslo, kód obce trvalého pobytu, adresa, dátum zistenia diagnózy, výskyt
chronických ochorení p¾úc v rodine, výskyt iných ochorení v rodine, prekonané ochorenia, klinické príznaky, vybrané biochemické výsledky, lieèba, realizované výkony, stav pacienta ku dòu hlásenia, hospitalizácia (miesto
hospitalizácie, poèet hospitalizácií, poèet kontrol), úroveò spolupráce pacienta pri lieèebnom reime, dátum smrti
u zomretých, patologicko-anatomická diagnóza pod¾a MKCH.
b) Úèel spracovávania osobných údajov
Úèelom spracovávania osobných údajov je na základe poznania výskytu a distribúcie chronických ochorení p¾úc
na úèely hodnotenia zdravotného stavu populácie získa informácie pre tvorbu a výkon tátnej zdravotnej politiky,
pre skvalitnenie prevencie, zefektívnenie a trvalé zvyovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepovanie
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zdravotníckych sluieb a pre návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepovanie zdravotného stavu obyvate¾stva.
Spracované údaje v agregovanom tvare sú podkladom na medzinárodné porovnania a vyuíva ich Svetová zdravotnícka organizácia, OECD a Eurostat.
Okruh dotknutých osôb
Osoby s chronickým ochorením p¾úc.

8.

Národný transplantaèný register

a)

Zoznam spracovávaných osobných údajov
Meno a priezvisko, rodné meno, rodné èíslo, kód obce trvalého pobytu, adresa, telefónny kontakt, zdravotná poisovòa, kódy diagnóz pod¾a MKCH, výskyt rizikových faktorov u pacienta, medicínske údaje súvisiace s odberom
a transplantáciou orgánov, tkanív a buniek, dátum vyjadrenia prípadného nesúhlasu s vykonaním pitvy po svojej
smrti alebo s odobratím orgánov, tkanív a buniek po svojej smrti, dátum smrti u zomretých,
patologicko-anatomická diagnóza pod¾a MKCH.
Úèel spracovávania osobných údajov
Úèelom spracovávania osobných údajov je registrácia èakate¾ov na transplantáciu orgánov, tkanív a buniek, registrácia darcov orgánov, tkanív a buniek a registrácia pacientov po transplantácii, ako aj osôb, ktoré poèas
svojho ivota vyjadrili nesúhlas s vykonaním pitvy po svojej smrti alebo s odobratím orgánov, tkanív a buniek po
svojej smrti.
Okruh dotknutých osôb
Osoby so základným ochorením, pre ktoré transplantácia predstavuje úèinnú formu lieèby, potenciálni darcovia orgánov, tkanív a buniek, osoby ktoré podstúpili transplantáciu, osoby, ktoré poèas svojho ivota vyjadrili
nesúhlas s odobratím orgánov a tkanív po smrti.
Úèel poskytovania osobných údajov
Osobné údaje z registra je moné poskytnú na úèely transplantácie vybratým poskytovate¾om (transplantaèné
centrá, tkanivové banky, dialyzaèné centrá) a do európskych a svetových registrov èakate¾ov na transplantáciu
a registrov darcov orgánov, tkanív a buniek.
Zoznam osobných údajov, ktoré mono poskytnú
Meno a priezvisko, rodné meno, rodné èíslo, kód obce trvalého pobytu, adresa, telefónny kontakt, zdravotná poisovòa, kódy diagnóz pod¾a MKCH, výskyt rizikových faktorov u pacienta, medicínske údaje súvisiace s odberom a transplantáciou orgánov, tkanív a buniek, dátum vyjadrenia prípadného nesúhlasu s odobratím orgánov
po smrti, dátum smrti u zomretých, patologicko-anatomická diagnóza pod¾a MKCH.
Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú
Vybraní poskytovatelia (transplantaèné centrá, tkanivové banky, dialyzaèné centrá) a európske a svetové registre èakate¾ov na transplantáciu a registre darcov orgánov, tkanív a buniek.

b)

c)

d)

e)

f)

9.

Národný register pacientov s tuberkulózou

a)

Zoznam spracovávaných osobných údajov
Meno a priezvisko, rodné meno, rodné èíslo, kód obce trvalého pobytu, adresa, dátum zistenia diagnózy, forma
ochorenia, kontakty, výskyt tbc v rodine, výskyt iných ochorení v rodine, prekonané ochorenia, údaje o vakcinácii, klinické príznaky, vybrané biochemické a mikrobiologické výsledky, údaje o lieèbe, klinický stav pacienta,
hospitalizácie, úroveò spolupráce pacienta pri lieèebnom reime, dátum smrti u zomretých, patologicko-anatomická diagnóza pod¾a MKCH.
Úèel spracovávania osobných údajov
Úèelom spracovávania osobných údajov je na základe poznania výskytu a distribúcie tuberkulózy na úèely hodnotenia zdravotného stavu populácie získa informácie pre tvorbu a výkon tátnej zdravotnej politiky, pre skvalitnenie prevencie, zefektívnenie a trvalé zvyovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepovanie zdravotníckych sluieb a pre návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepovanie zdravotného stavu
obyvate¾stva.
Spracované údaje v agregovanom tvare sú podkladom na medzinárodné porovnania a vyuíva ich Svetová zdravotnícka organizácia, OECD, Eurostat, Central Intelligence System for Infectious Diseases vo WHO a EUROTB.
Okruh dotknutých osôb
Osoby s diagnostikovanou tuberkulózou.

b)

c)

10. Národný register pacientov s prenosnými ochoreniami
a)

Zoznam spracovávaných osobných údajov
Meno a priezvisko, rodné meno, rodné èíslo, kód obce trvalého pobytu, adresa, vzdelanie, zamestnanie, kódy
diagnóz sledovaných infekèných ochorení pod¾a MKCH, forma ochorenia, zaèiatok ochorenia, dátum hlásenia,
etiológia, miesto nákazy, profesionalita ochorenia, údaje o vakcinácii, doplnkové údaje (miesto a èas zaèatia lieèby, hospitalizácia, výskyt klinických príznakov, kontakty, výskyt rizikových faktorov u pacienta), lieèba (èas za-
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èatia lieèby, podané lieky), výsledok lieèby, pecifické údaje o nemocnièných nákazách (miesto hospitalizácie,
výkony, rizikové faktory), laboratórne výsledky, mikrobiologické výsledky, dátum smrti u zomretých, patologicko-anatomické diagnózy pod¾a MKCH.
Úèel spracovávania osobných údajov
Úèelom spracovávania osobných údajov je na základe poznania výskytu a distribúcie infekèných ochorení vrátane HIV/AIDS na úèely hodnotenia zdravotného stavu populácie získa informácie pre tvorbu a výkon tátnej
zdravotnej politiky, pre skvalitnenie prevencie, zefektívnenie a trvalé zvyovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepovanie zdravotníckych sluieb a pre návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepovanie zdravotného stavu obyvate¾stva.
Spracované údaje v agregovanom tvare sú podkladom na medzinárodné porovnania a vyuíva ich Svetová zdravotnícka organizácia, OECD, Eurostat.
Okruh dotknutých osôb
Osoby s vybranými prenosnými ochoreniami, nosièi choroboplodných mikroorganizmov.
Úèel poskytovania osobných údajov
Vybrané osobné údaje z registra je moné poskytnú do siete WHO a EU.

11. Národný artroplastický register
a)

b)

c)

Zoznam spracovávaných osobných údajov
Meno a priezvisko, rodné meno, rodné èíslo, kód obce trvalého pobytu, adresa, pracovisko, dátum operácie, primárna diagnóza, predchádzajúce operácie, operaèný prístup, pouité profylaktické antibiotiká s dávkovaním,
typ endoprotézy, operovaná strana, spôsob fixácie endoprotézy, pouitý cement, cementovacia technika, typ
a ve¾kos komponentov endoprotézy, dátum primárnej implantácie, pracovisko, kde bola vykonaná primárna
implantácia, dôvod revízie, revidované èasti, dátum smrti u zomretých, patologicko-anatomické diagnózy pod¾a
MKCH.
Úèel spracovávania osobných údajov
Úèelom spracovávania osobných údajov je na základe poznania výskytu a distribúcie vykonaných implantácií
endoprotéz na úèely hodnotenia zdravotného stavu pacientov s implantátom získa informácie pre tvorbu a výkon tátnej zdravotnej politiky, pre skvalitnenie prevencie, zefektívnenie a trvalé zvyovanie kvality zdravotnej
starostlivosti a trvalé zlepovanie zdravotníckych sluieb a pre návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných
na zlepovanie zdravotného stavu obyvate¾stva.
Spracované údaje v agregovanom tvare sú podkladom na medzinárodné porovnania a vyuíva ich Svetová zdravotnícka organizácia, OECD a Eurostat.
Okruh dotknutých osôb
Osoby po totálnej endoprotéze bedrového kåbu a osoby po endoprotéze kolenného kåbu.

12. Národný register pacientov s vrodenou vývojovou chybou
a)

b)

c)

Zoznam spracovávaných osobných údajov
Meno a priezvisko, rodné meno, rodné èíslo, kód obce trvalého pobytu, adresa zákonného zástupcu, dátum zistenia vrodenej vývojovej chyby, klinické diagnózy (kódy diagnóz pod¾a MKCH a kódy pod¾a pecifických èíselníkov,
výskyt vrodených chýb v rodine, údaje o matke (rodné èíslo, rodinný stav, ekonomická aktivita, kód obce trvalého
pobytu v Slovenskej republike, predchádzajúce tehotenstvá), informácie o otcovi (rok narodenia, ekonomická
aktivita), údaje o tehotenstve a pôrode (dåka tehotenstva, poèet plodov, prenatálne vyetrenie, vrodená chyba
plodu zistená prenatálne, zistenie vrodenej chyby plodu, spôsob ukonèenia tehotenstva, kontakt matky so kodlivinami prostredia), údaje o dieati (pôrodná hmotnos, pôrodná dåka, stav dieaa, vrodená chyba pod¾a
MKCH, spôsob korekcie chyby vrátane dátumu, pracovisko, ktoré korekciu vykonalo), dátum smrti u zomretých,
patologicko-anatomická diagnóza, zhodnos klinickej a patologickej diagnózy pod¾a MKCH.
Úèel spracovávania osobných údajov
Úèelom spracovávania osobných údajov je získa informácie o výskyte vrodených vývojových chýb u ivo narodených a màtvo narodených detí, o poète prenatálne diagnostikovaných vrodených vývojových chýb a o vykonaných umelých prerueniach tehotenstva z dôvodu prenatálne zistenej vrodenej chyby plodu. Na základe poznania výskytu a distribúcie vrodených vývojových chýb získa informácie na úèely hodnotenia zdravotného stavu
populácie, pre tvorbu a výkon tátnej zdravotnej politiky, pre skvalitnenie prevencie, zefektívnenie a trvalé zvyovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepovanie zdravotníckych sluieb a pre návrh, realizáciu
a kontrolu opatrení zameraných na zlepovanie zdravotného stavu obyvate¾stva.
Spracované údaje v agregovanom tvare sú podkladom na medzinárodné porovnania a vyuíva ich Svetová zdravotnícka organizácia, OECD a Eurostat.
Okruh dotknutých osôb
ivo narodené a màtvo narodené deti s vrodenou vývojovou chybou, eny, ktorým sa narodili deti s vrodenou vývojovou chybou, a eny, ktorým bolo vykonané UPT z dôvodu prenatálne zistenej vrodenej vývojovej chyby plodu.
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C. Zisovania udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie
Zisovania udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie sú zisovania, ktoré zbierajú a spracovávajú
údaje súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti na úèely tatistickej analýzy zdravotného stavu populácie a hodnotenia jeho vývoja, ako aj pre poznania parametrov poskytovanej zdravotnej starostlivosti, pre tvorbu
a výkon tátnej zdravotnej politiky, zefektívnenie a trvalé zvyovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepovanie zdravotníckych sluieb a pre návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných zlepovanie zdravotného
stavu obyvate¾stva. Na úèely tatistickej analýzy úmrtnosti obyvate¾ov sú vyuívané ako administratívny zdroj
údajov List o prehliadke màtveho a tatistické hlásenia o úmrtí (formulár Obyv. 3-12), ktorého prostredníctvom je
tatistický úrad Slovenskej republiky oprávnený zisova meno a priezvisko, rodné èíslo, obec trvalého pobytu,
adresu trvalého pobytu a príèiny smrti zomretých a poskytova ich v elektronickej forme národnému centru. Pre
rovnaké úèely zisuje meno, priezvisko, rodné èíslo, obec trvalého pobytu, adresu trvalého pobytu a závereèné diagnózy pod¾a vykonanej pitvy u pitvaných osôb úrad pre doh¾ad a poskytuje ich v elektronickej forme národnému
centru. Zisovania sú realizované formou prísluných tlaèových formulárov hlásenia alebo správy, alebo im zodpovedajúcou elektronickou formou. Podrobnosti formy a spôsob komunikácie urèí národné centrum.
1. Hlásenie o úmrtí a príèinách smrti
a) Zoznam spracovávaných osobných údajov
Údaje o zomretej osobe (meno a priezvisko, rodné meno, rodné èíslo, kód obce trvalého pobytu), zdravotná poisovòa, dátum, hodina a minúta úmrtia, miesto úmrtia, kde nastalo úmrtie, dátum narodenia, rodné èíslo zomretého,
miesto narodenia (okres, obec), pohlavie, tátne obèianstvo, národnos, trvalý pobyt (okres, obec, ulica a èíslo,
tát), povolenie pohrebu, (u detí zomretých do 1 roka ivota aj dåka ivota, kde nastalo úmrtie, pôrodná hmotnos, údaje o pitve), bezprostredná príèina smrti, predchádzajúce príèiny smrti, prvotná príèina smrti, iné závané choroby a stavy, úraz/násilná smr, mechanizmus smrti, miesto prehliadky, dátum a èas prehliadky, prehliadajúci lekár (meno a kód), výsledky pitvy (bezprostredná príèina smrti, predchádzajúce príèiny smrti, prvotná
príèina smrti, iné závané choroby a stavy, mechanizmus smrti), miesto pitvy, dátum a èas pitvy, lekár vykonávajúci pitvu (meno a kód), kód tatistického spracovania príèiny smrti.
b) Úèel spracovávania osobných údajov
Úèelom spracovávania osobných údajov je získa podrobné informácie o úmrtnosti a príèinách smrti klasifikovanej
pod¾a MKCH, získa informácie pre tvorbu a výkon tátnej zdravotnej politiky, pre skvalitnenie prevencie, zefektívnenie a trvalé zvyovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepovanie zdravotníckych sluieb a pre návrh,
realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepovanie zdravotného stavu obyvate¾stva. Údaje sú doplòujúcimi
údajmi pre národné zdravotné registre, podkladom pre rezortné analýzy úmrtnosti a príèin smrti. Na úèely tatistickej analýzy zdravotného stavu obyvate¾ov sú vyuívané ako administratívny zdroj údajov List o prehliadke màtveho
a tatistické hlásenie o úmrtí a dátové súbory so zoznamom zomretých, vrátane veobecne pouite¾ných identifikátorov, verifikovaným matrikami, ktoré pre národné centrum zbiera a poskytne tatistický úrad Slovenskej republiky.
Spracované údaje sú vyuívané tátnou tatistikou vykonávanou tatistickým úradom Slovenskej republiky
a v agregovanom tvare sú podkladom na medzinárodné porovnania a vyuíva ich Svetová zdravotnícka organizácia, OECD a Eurostat.
c) Okruh dotknutých osôb
Zomreté osoby a príbuzní zomretých osôb.
d) Úèel poskytovania osobných údajov
Osobné údaje je moné poskytnú iným prevádzkovate¾om a sprostredkovate¾om národných zdravotných registrov na úèely zisovania zomretých registrovaných osôb, pre registráciu osôb na základe urèenej príèiny smrti
(DCO prípady) a na zisovanie úmrtnosti na registrované ochorenia.
e) Zoznam osobných údajov, ktoré mono poskytnú
Meno a priezvisko, rodné meno, rodné èíslo zomretého, kód obce trvalého pobytu v Slovenskej republike, dátum
úmrtia, dátum narodenia, miesto narodenia (okres, obec), u detí zomretých do 1 roka ivota aj dåka ivota a pôrodná hmotnos, bezprostredná príèina smrti, predchádzajúce príèiny smrti, prvotná príèina smrti, iné závané
choroby a stavy, úraz/násilná smr, mechanizmus smrti, prehliadajúci lekár (meno a kód), výsledky pitvy (bezprostredná príèina smrti, predchádzajúce príèiny smrti, prvotná príèina smrti, iné závané choroby a stavy, mechanizmus smrti), miesto pitvy, dátum pitvy, lekár vykonávajúci pitvu (meno a kód), kód tatistického spracovania príèiny smrti.
f) Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú
Prevádzkovatelia a sprostredkovatelia3) národných zdravotných registrov pod¾a tohto zákona.
2. Hlásenie o prijatí do ústavnej starostlivosti
a) Zoznam spracovávaných osobných údajov
Údaje o osobe (meno a priezvisko, rodné meno, rodné èíslo, kód obce trvalého pobytu), kód zamestnania, kódy diagnóz pod¾a MKCH, odporúèanie na prijatie, prijatie pacienta, základné ochorenie, hlavná choroba, ktorá najviac
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ohrozuje zdravie alebo ivot chorého, dátum a èas prijatia a ukonèenia hospitalizácie, poradie prijatia do ústavnej
starostlivosti v roku, druh vykonanej lieèby, spôsob ukonèenia, v prípade smrti, príèiny smrti, kód zdravotnej poisovne. V prípade eny, ktorá písomne poiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom, sa neuvádzajú jej
identifikaèné údaje.
b) Úèel spracovávania osobných údajov
Úèelom spracovávania osobných údajov je na základe poznania parametrov hospitalizácie na úèely hodnotenia
zdravotného stavu populácie získa informácie pre tvorbu a výkon tátnej zdravotnej politiky, zefektívnenie a trvalé zvyovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepovanie zdravotníckych sluieb a pre návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepovanie zdravotného stavu obyvate¾stva.
Spracované údaje sú vyuívané tátnou tatistikou vykonávanou tatistickým úradom Slovenskej republiky
a v agregovanom tvare sú podkladom na medzinárodné porovnania a vyuíva ich Svetová zdravotnícka organizácia, OECD a Eurostat.
c) Okruh dotknutých osôb
Osoby prijaté do ústavnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach ústavnej starostlivosti.
3. Správa o rodièke
a) Zoznam spracovávaných osobných údajov
Údaje o rodièke (meno a priezvisko, rodné èíslo, kód obce trvalého a prechodného pobytu, rodinný stav, vzdelanie), anamnestické údaje o predchádzajúcich tehotenstvách a pôrodoch (poèet tehotenstiev, poèet pôrodov, typ
pôrodu, priebeh a výsledok predchádzajúcich tehotenstiev a pôrodov), údaje o tehotenstve (riziká, priebeh, zdravotná starostlivos, preventívne a skríningové vyetrenia, farmakoterapia), výsledky laboratórnych a funkèných
vyetrení, výskyt komplikácií, údaje o pôrode (termín, èasové údaje súvisiace s pôrodom, prítomné riziká, priebeh,
spôsob, komplikácie, indikácie k operaènému pôrodu, farmakoterapia poèas pôrodu, priebeh popôrodného obdobia, dátum prepustenia), údaje o narodenom dieati (vitalita, pohlavie, pôrodná hmotnos a dåka, Apgarovej skóre, prítomný patologický nález).
V prípade eny, ktorá písomne poiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom, sa neuvádzajú jej identifikaèné údaje.
b) Úèel spracovávania osobných údajov
Úèelom spracovávania osobných údajov je získa informácie o zdravotnom stave ien poèas tehotenstva, pôrodu
a po pôrode a o poskytnutej zdravotnej starostlivosti a poui ich pre tvorbu a výkon tátnej zdravotnej politiky,
zefektívnenie a trvalé zvyovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepovanie zdravotníckych sluieb
a pre návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepovanie zdravotného stavu obyvate¾stva.
Spracované údaje sú vyuívané tátnou tatistikou vykonávanou tatistickým úradom Slovenskej republiky
a v agregovanom tvare sú podkladom na medzinárodné porovnania a vyuíva ich Svetová zdravotnícka organizácia, OECD a Eurostat.
c) Okruh dotknutých osôb
Osoby  eny, ktoré rodili v ústavnom zdravotníckom zariadení alebo boli oetrené v ústavnom zdravotníckom zariadení následne po pôrode mimo ústavného zdravotníckeho zariadenia.
4. Správa o novorodencovi
a) Zoznam spracovávaných osobných údajov
Údaje o narodenom dieati (meno a priezvisko, rodné èíslo, dátum a èas narodenia, vitalita, trofika, pohlavie, pôrodná hmotnos a dåka, Apgarovej skóre, gestaèný vek, prítomný patologický nález, lieèba, oetrenie), údaje o pobyte dieaa na oddelení (dátum a èas prijatia, zdravotný stav, spôsob oetrovania, výiva, výsledky laboratórnych, funkèných a skríningových vyetrení, psychomotorický vývoj, oèkovanie, patologické nálezy, lieèba), údaje
o prepustení, preklade a prevoze alebo úmrtí (dátum a èas prepustenia, prekladu alebo úmrtia vrátane diagnóz
pod¾a MKCH, odporúèania, patologicko-anatomické diagnózy).
Údaje o matke (rodné èíslo, kód obce trvalého a prechodného pobytu, rodinný stav, vzdelanie), údaje o pôrode (termín, èasové údaje súvisiace s pôrodom, prítomné riziká, priebeh, spôsob, komplikácie, indikácie k operaènému
pôrodu, farmakoterapia poèas pôrodu, priebeh).
V prípade eny, ktorá písomne poiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom, sa neuvádzajú jej identifikaèné údaje.
b) Úèel spracovávania osobných údajov
Úèelom spracovávania osobných údajov je získa informácie o zdravotnom stave detí v perinatálnom a novorodeneckom období a o poskytnutej zdravotnej starostlivosti a poui ich pre tvorbu a výkon tátnej zdravotnej politiky, zefektívnenie a trvalé zvyovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepovanie zdravotníckych sluieb
a pre návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepovanie zdravotného stavu obyvate¾stva.
Spracované údaje sú vyuívané tátnou tatistikou vykonávanou tatistickým úradom Slovenskej republiky
a v agregovanom tvare sú podkladom na medzinárodné porovnania a vyuíva ich Svetová zdravotnícka organizácia, OECD a Eurostat.
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c) Okruh dotknutých osôb
Osoby  ivo narodené deti, narodené v ústavnom zdravotníckom zariadení alebo narodené mimo ústavného zdravotníckeho zariadenia a následne hospitalizované na novorodeneckom pracovisku, màtvo narodené deti s pôrodnou hmotnosou vyou ako 1 000 gramov, eny  rodièky.
5. Hlásenie o spontánnom potrate a umelom preruení tehotenstva
a) Zoznam spracovávaných osobných údajov
Údaje o osobe (rodné èíslo, kód obce trvalého pobytu, rodinný stav, vzdelanie, ekonomická aktivita, pracovisko),
údaje o doterajom poète pôrodov, spontánnych potratov a UPT, o poète ivo narodených detí pred terajím potratom, vnútromaternicová antikoncepcia, údaje o terajom druhu potratu vrátane indikácie (diagnóza pod¾a
MKCH), ktorá je zdravotným dôvodom na vykonanie UPT, výsledky prenatálnej diagnostiky, dátum potratu, vek
plodu, u plodu nad 16 týdòov hmotnos.
b) Úèel spracovávania osobných údajov
Úèelom spracovávania osobných údajov je získa informácie o výskyte spontánnych potratov, o umelom preruení tehotenstva (UPT) vrátane umelého preruenia tehotenstva zo zdravotných dôvodov a ostatných potratoch
a poui ich pre tvorbu a výkon tátnej zdravotnej politiky, zefektívnenie a trvalé zvyovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepovanie zdravotníckych sluieb a pre návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na
zlepovanie zdravotného stavu obyvate¾stva.
Spracované údaje sú vyuívané tátnou tatistikou vykonávanou tatistickým úradom Slovenskej republiky
a v agregovanom tvare sú podkladom na medzinárodné porovnania a vyuíva ich Svetová zdravotnícka organizácia, OECD a Eurostat.
c) Okruh dotknutých osôb
Osoby  eny, ktoré spontánne potratili alebo ktorým bolo vykonané UPT vrátane UPT zo zdravotných dôvodov.
6. Hlásenie pohlavnej choroby
a) Zoznam spracovávaných osobných údajov
Údaje o osobe (rodné èíslo, kód obce trvalého a prechodného pobytu, rodinný stav, pracovný stav, skupina pacienta), údaje o ochorení (dátum prijatia na lieèbu, diagnóza ochorenia, druh lieèby, zdroj nákazy, gravidita, mesiac
gravidity, diagnózy pod¾a MKCH-10, potvrdenie diagnózy).
b) Úèel spracovávania osobných údajov
Úèelom spracovávania osobných údajov je získa informácie o výskyte chorôb prenáaných sexuálnym stykom
a poui ich pre prijímanie epidemiologických opatrení a pre tvorbu a výkon tátnej zdravotnej politiky, zefektívnenie a trvalé zvyovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepovanie zdravotníckych sluieb a pre návrh,
realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepovanie zdravotného stavu obyvate¾stva.
Spracované údaje sú vyuívané tátnou tatistikou vykonávanou tatistickým úradom Slovenskej republiky
a v agregovanom tvare sú podkladom na medzinárodné porovnania a vyuíva ich Svetová zdravotnícka organizácia, OECD a Eurostat.
c) Okruh dotknutých osôb
Osoby s chorobami prenáanými sexuálnym stykom.
7. Hlásenie choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania
a) Zoznam spracovávaných osobných údajov
Údaje o osobe (rodné èíslo, kód obce trvalého pobytu v Slovenskej republike, zamestnanie), údaje o chorobe (typ
choroby, pecifikácia choroby, poloka zo zoznamu chorôb z povolania, diagnóza pod¾a MKCH, závanos choroby
z povolania pri jej priznaní, závanos choroby, dátum prvého zistenia, dátum priznania, expozícia  príèinný faktor, expozícia  produkt pod¾a pouitia, schopnos doterajieho výkonu práce), údaje o organizácii, kde choroba
z povolania vznikla (IÈO, kód obce, pokodeného, ekonomická aktivita zamestnávate¾a).
b) Úèel spracovávania osobných údajov
Úèelom spracovávania osobných údajov je získa informácie o pracovných podmienkach a pracovnom prostredí
s cie¾om poskytnú preh¾ad o novopriznaných chorobách z povolania alebo ohrozeniach chorobou z povolania.
a poui ich pre tvorbu a výkon tátnej zdravotnej politiky, zefektívnenie a trvalé zvyovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepovanie zdravotníckych sluieb a pre návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na
zlepovanie zdravotného stavu obyvate¾stva.
Spracované údaje sú vyuívané tátnou tatistikou vykonávanou tatistickým úradom Slovenskej republiky
a v agregovanom tvare sú podkladom na medzinárodné porovnania a vyuíva ich Svetová zdravotnícka organizácia, OECD a Eurostat.
c) Okruh dotknutých osôb
Osoby, ktorým bola novopriznaná choroba z povolania alebo ohrozenie chorobou z povolania.
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8.

Hlásenie o pacientovi v ústavnej psychiatrickej starostlivosti

a)

Zoznam spracovávaných osobných údajov
Údaje o osobe (rodné èíslo, kód obce trvalého a prechodného pobytu, obèianstvo, rodinný stav), charakter kontaktu (dátum prijatia, prijatie pacienta  s jeho súhlasom/bez jeho súhlasu, vôbec prvé, prvé v sledovanom roku,
opakované v sledovanom roku, prijatý z predchádzajúceho obdobia, kontakt s týmto zariadením, èas od predchádzajúcej hospitalizácie), sociálno-ekonomické údaje (spôsob ivota, najvyia úroveò ukonèeného vzdelania, pracovný stav), údaje týkajúce sa lieèby (kód hlavnej psychiatrickej diagnózy, diagnózy vedúcej bezprostredne k prijatiu, inej nepsychiatrickej diagnózy súvisiacej s duevnou poruchou pod¾a MKCH), druh psychiatrickej
lieèby (psychofarmaká, iná lieèba/lieky, psychoterapia, psychosociálna rehabilitácia), údaje týkajúce sa prepustenia, prekladu a úmrtia, starostlivos po prepustení, preklade, prepustenie pacienta do konca sledovaného
roka, dátum prepustenia, prekladu alebo úmrtia.
Úèel spracovávania osobných údajov
Úèelom spracovávania osobných údajov je získa informácie o osobách hospitalizovaných v psychiatrických
zdravotníckych zariadeniach a o poiadavkách na ïaliu starostlivos a poui ich pre tvorbu a výkon tátnej
zdravotnej politiky, zefektívnenie a trvalé zvyovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepovanie zdravotníckych sluieb a pre návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepovanie zdravotného stavu
obyvate¾stva.
Spracované údaje sú vyuívané tátnou tatistikou vykonávanou tatistickým úradom Slovenskej republiky
a v agregovanom tvare sú podkladom na medzinárodné porovnania a vyuíva ich Svetová zdravotnícka organizácia, OECD a Eurostat.
Okruh dotknutých osôb
Osoby prijaté do ústavnej starostlivosti v psychiatrických zdravotníckych zariadeniach ústavnej starostlivosti.

b)

c)
9.

Hlásenie príèin a okolností úmyselného sebapokodenia

a)

Zoznam spracovávaných osobných údajov
Údaje o osobe (rodné èíslo, kód obce trvalého a prechodného pobytu, obèianstvo, rodinný stav, najvyia úroveò
ukonèeného vzdelania, pracovný stav), informácie týkajúce sa úmyselného sebapokodenia (druh úmyselného
sebapokodenia, vykonanie èinu  dátum vykonania èinu, deò v týdni, hodina, spôsob vykonania èinu  kódy
diagnóz pod¾a MKCH, kód psychiatrickej diagnózy pod¾a MKCH-10, motív èinu, opakovaný pokus, demontratívny pokus, prítomnos alkoholu alebo návykovej látky  psychotropnej látky, laboratórne potvrdenie, psychiatrická lieèba pred terajím samovraedným pokusom v anamnéze pacienta, vykonaná pitva v prípade samovrady).
Úèel spracovávania osobných údajov
Úèelom spracovávania osobných údajov je získa informácie o príèinách a okolnostiach úmyselného sebapokodenia (samovrady alebo samovraedného pokusu) a poui ich pre tvorbu a výkon tátnej zdravotnej politiky,
zefektívnenie a trvalé zvyovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepovanie zdravotníckych sluieb
a pre návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepovanie zdravotného stavu obyvate¾stva.
Spracované údaje sú vyuívané tátnou tatistikou vykonávanou tatistickým úradom Slovenskej republiky
a v agregovanom tvare sú podkladom na medzinárodné porovnania a vyuíva ich Svetová zdravotnícka organizácia, OECD a Eurostat.
Okruh dotknutých osôb
Osoby, ktorým bola poskytnutá zdravotná starostlivos v psychiatrických zdravotníckych zariadeniach po
samovraednom pokuse, a príbuzní osoby po vykonanej dokonanej samovrade po súdnej pitve.

b)

c)

10. Hlásenie o ukonèenej kúpe¾nej lieèbe
a)

b)

c)

Zoznam spracovávaných osobných údajov
Údaje o osobe (rodné èíslo, kód obce trvalého pobytu, kód prechodného pobytu, kód krajiny), pracovný stav, poisovòa, platca, druh starostlivosti, dåka pobytu, indikaèná skupina pre kúpe¾nú starostlivos, kód diagnózy
pod¾a MKCH, výsledok lieèenia, dátum ukonèenia kúpe¾nej lieèby.
Úèel spracovávania osobných údajov
Úèelom spracovávania osobných údajov je získa informácie o ukonèenej kúpe¾nej lieèbe v prírodných lieèebných kúpe¾och a poui ich pre tvorbu a výkon tátnej zdravotnej politiky, zefektívnenie a trvalé zvyovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepovanie zdravotníckych sluieb a pre návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepovanie zdravotného stavu obyvate¾stva.
Spracované údaje sú vyuívané tátnou tatistikou vykonávanou tatistickým úradom Slovenskej republiky
a v agregovanom tvare sú podkladom na medzinárodné porovnania a vyuíva ich Svetová zdravotnícka organizácia, OECD a Eurostat.
Okruh dotknutých osôb
Osoby, ktorým bola poskytnutá kúpe¾ná starostlivos v prírodných lieèebných kúpe¾och.
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11. Hlásenie o uívate¾ovi drog lieèenom zo závislosti
a)

b)

c)

Zoznam spracovávaných osobných údajov
Údaje o osobe [rodné èíslo, kód klienta, vek klienta, pohlavie, obèianstvo, rodinný stav, kód obce trvalého/prechodného pobytu v Slovenskej republike, bydlisko v zahranièí (kód krajiny)], charakter kontaktu (dátum prijatia
na lieèbu, lieèený predtým, kontakt s týmto zariadením), sociálno-ekonomické údaje (spôsob ivota, najvyia
úroveò ukonèeného vzdelania, pracovný stav), údaje o droge (vek pri prvom uití akejko¾vek drogy, kód primárnej drogy pod¾a Pompiduovej skupiny, kód psychiatrickej diagnózy pod¾a MKCH, spôsob podávania a frekvencia
uívania primárnej drogy, vek pri prvom uití primárnej drogy, poskytnutá substituèná lieèba, kód sekundárnej
drogy pod¾a Pompiduovej skupiny, rizikové faktory  pouitie injekènej striekaèky, pouitie spoloènej injekènej
striekaèky a ihly s iným uívate¾om drog, vyetrenie HIV a vírusovej hepatitídy, zaèatie lieèby uívate¾a drog).
Úèel spracovávania osobných údajov
Úèelom spracovávania osobných údajov je získa informácie o lieèených uívate¾och drog a poui ich pre tvorbu
a výkon tátnej zdravotnej politiky, zefektívnenie a trvalé zvyovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé
zlepovanie zdravotníckych sluieb a pre návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepovanie
zdravotného stavu obyvate¾stva.
Spracované údaje sú vyuívané tátnou tatistikou vykonávanou tatistickým úradom Slovenskej republiky,
údaje v agregovanom tvare sú podkladom na medzinárodné porovnania a prostredníctvom Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislos ich vyuíva Európsky parlament, Európska komisia, Svetová
zdravotnícka organizácia, OECD a Eurostat.
Okruh dotknutých osôb
Uívatelia drog, ktorým bola poskytnutá medicínska lieèba v súvislosti s uívaním drog.

12. Hlásenie úrazu
a)

b)

c)

Zoznam spracovávaných osobných údajov
Údaje o osobe (rodné èíslo, kód obce trvalého a prechodného pobytu, obèianstvo, rodinný stav, najvyia úroveò
ukonèeného vzdelania, pracovný stav), informácie týkajúce sa úrazu (dátum a èas úrazu, typ úrazu, miesto úrazu, kódy diagnóz pod¾a MKCH, rozsah pokodenia, prítomnos alkoholu alebo návykovej psychotropnej látky,
mechanizmus úrazu), informácie týkajúce sa oetrenia úrazu (miesto a spôsob oetrenia, druh lieèby vrátane rehabilitácie, následky úrazu), dátum smrti u zomretých, príèiny smrti, patologicko-anatomická diagnóza pod¾a
MKCH.
Úèel spracovávania osobných údajov
Úèelom spracovávania osobných údajov je na základe poznania údajov o výskyte, druhu a mechanizme úrazov
na úèely hodnotenia zdravotného stavu populácie získa informácie na tvorbu a výkon tátnej zdravotnej politiky, zefektívnenie a trvalé zvyovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepovanie zdravotníckych sluieb
a pre návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepovanie zdravotného stavu obyvate¾stva.
Spracované údaje sú vyuívané tátnou tatistikou vykonávanou tatistickým úradom Slovenskej republiky
a v agregovanom tvare sú podkladom na medzinárodné porovnania a vyuíva ich Svetová zdravotnícka organizácia, OECD a Eurostat.
Okruh dotknutých osôb
Osoby, ktorým bola poskytnutá zdravotná starostlivos v súvislosti s úrazom, a príbuzní osôb zomretých v dôsledku úrazu..
Poznámky pod èiarou k odkazom 1 a 3 znejú:

1) § 80 ods. 5 zákona è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
2
) Vyhláka tatistického úradu Slovenskej republiky Slovenskej republiky è. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva tatistická klasifikácia
ekonomických èinností.
3
) § 4 ods. 3 zákona è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorích predpisov..

41. Doterají text prílohy è. 3 sa oznaèuje ako bod 1
a dopåòa sa bodom 2, ktorý znie:
2. Smernica Komisie 2006/86/ES z 24. októbra 2006,
ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/23/ES, pokia¾ ide o poiadavky na spätné sledovanie, o oznamovanie závaných

neiaducich reakcií a udalostí a o urèité technické
poiadavky na kódovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie a distribúciu ¾udských tkanív
a buniek (Ú. v. EÚ L 294, 25. 10. 2006)..
42. Za prílohu è. 3 sa vkladá príloha è. 4, ktorá znie:
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Príloha è. 4
k zákonu è. 576/2004 Z. z.
v znení zákona è. 662/2007 Z. z.
VZOR
Názov a adresa poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti:
.........................................................................................................................................................................
Pouèenie a písomný informovaný súhlas pacienta pod¾a § 6 zákona è. 576/2004 Z. z.
Meno, priezvisko a dátum narodenia osoby, ktorej sa má poskytnú zdravotná starostlivos:
.........................................................................................................................................................................
Na základe vyetrenia vyie uvedenej osoby vzh¾adom na novovzniknuté akosti, prípadne nové prejavy ochorenia
osoby bola(i) stanovená(é) diagnóza(y) (prípadne sa uvedie aj predoperaèná diagnóza) *
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Navrhovaný (plánovaný) diagnosticko-lieèebný postup, príp. navrhovaný výkon (napr. chirurgický, endoskopický,
iný) *
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Dolu podpísaný(á) .................................................. potvrdzujem svojím podpisom, e lekárovi, ktorý ma vyetril,
som pri poskytnutí anamnestických údajov nezatajil(a) iadne vánejie ochorenie, pre ktoré som sa v minulosti lieèil(a), prípadne ktoré mi bolo v minulosti diagnostikované (v prípade potreby doplnenie závaných anamnestických
údajov):
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Zároveò svojím podpisom potvrdzujem, e som bol(a) poèas dneného lekárskeho vyetrenia informovaný(á) o povahe môjho ochorenia, o dôvode, úèele, spôsobe a monostiach zdravotnej starostlivosti, ktorá mi má by poskytnutá,
vrátane diagnostických alebo lieèebných postupov, prípadne potrebných zdravotných výkonov (napr. endoskopický
zákrok, operácie a pod.), ako aj o moných následkoch a moných rizikách spojených s navrhovanou zdravotnou starostlivosou.
Bol(a) som tie pouèený(á) o monostiach vo¾by navrhovaných postupov, ako aj o rizikách odmietnutia poskytnutia
zdravotnej starostlivosti. Pouèenie mi bolo poskytnuté zrozumite¾ne, oh¾aduplne, bez nátlaku, s monosou a dostatoèným èasom slobodne sa rozhodnú.
Svojím podpisom potvrdzujem, e s navrhovaným lieèebným postupom súhlasím  nesúhlasím.**
V .............................................. dòa ........................... èas ............................
...................................................
podpis a odtlaèok peèiatky lekára

* vyplní oetrujúci lekár v slovenskom jazyku
** nehodiace prekrtnú.

...............................................................
podpis osoby, ktorej sa poskytuje
zdravotná starostlivos
(prípadne jej zákonného zástupcu)
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Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2008 okrem
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èl. I § 2 ods. 22 a 24 v bode 3., § 7 ods. 2 v bode 8., bodov
14. a 39., ktoré nadobúdajú úèinnos 31. marca 2008.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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