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Časť C          Vysvetlivky



Poradie
 
 

Zatriedenie dietetickej potraviny



Kód
 
 

Kód dietetickej potraviny



Názov
 
 

Obchodný názov dietetickej potraviny



Doplnok
 
 

Aplikačná forma dietetickej potraviny a veľkosť balenia

p.o. 
 perorálna aplikácia

plv
 prášok

sol
 roztok



RD
 
 

Referenčná dávka dietetickej potraviny



JD
 
 

Jednotka referenčnej dávky dietetickej potraviny



AK



Aminokyseliny



Výrobca lieku
 

Výrobca dietetickej potraviny



Štát
 
 

Štát, v ktorom sa nachádza miesto výroby dietetickej potraviny



Konečná cena
 

Výrobcom navrhnutá cena dietetickej potraviny v slovenských korunách v lekárni vrátane
 dane z pridanej hodnoty



ÚZP
 
 

Úhrada zdravotnou poisťovňou v slovenských korunách



Úhrada zdravotnou poisťovňou

Úhrada zdravotnou poisťovňou za jedno balenie dietetickej potraviny v slovenských korunách



Symbol úhrady
 

Spôsob úhrady dietetickej potraviny

I
dietetické potraviny uhrádzané na
základe verejného zdravotného poistenia

S
dietetické potraviny čiastočne uhrádzané 
na základe verejného zdravotného poistenia



Doplatok pacienta

Rozdiel medzi navrhnutou predajnou cenou dietetickej potraviny v lekárni a úhradou zdravotnej poisťovne za jedno balenie dietetickej potraviny v slovenských korunách



Preskripčné obmedzenie

Preskripčné obmedzenia dietetickej potraviny

Dietetické potraviny s preskripčným obmedzením sa predpisujú príslušným odborným lekárom a na jeho odporúčanie praktickým lekárom. Na základe verejného zdravotného poistenia sa uhrádzajú len dietetické potraviny, pri ktorých boli dodržané preskripčné obmedzenia. Ak predpisujúci lekár cielene predpíše dietetickú potravinu v rozpore s preskripčným obmedzením, na lekárskom predpise sa prečiarkne údaj v predtlači kódu príslušnej zdravotnej poisťovne poistenca a uvedie sa na prednej strane "hradí pacient", o čom je potrebné informovať pacienta. Ak má odborný lekár pridelené dva kódy lekára, pri predpisovaní dietetickej potraviny s preskripčným obmedzením sa označí na lekárskom predpise kód zodpovedajúci preskripčnému obmedzeniu dietetickej potraviny.  



Indikačné obmedzenie

Indikačné obmedzenia

Ak je v stĺpci IO - indikačné obmedzenia uvedená skratka RL, dietetická potravina sa uhrádza na základe verejného zdravotného poistenia len po predchádzajúcom schválení predpisovania dietetickej potraviny revíznym lekárom. 


Ak je v stĺpci IO - indikačné obmedzenia uvedená skratka RLo, podmienkou hradenej liečby z verejného zdravotného poistenia  viazanej na dosiahnutý vek dieťaťa stanovený príslušným indikačným  obmedzením alebo dĺžkou liečby je predchádzajúce schválenie predpisovania dietetickej potraviny revíznym lekárom.


Ak je v stĺpci IO - indikačné obmedzenia uvedená skratka "ind. obm.",  dietetická potravina sa uhrádza na základe verejného zdravotného poistenia len vtedy, ak sa dodržia indikačné obmedzenia uvedené v Zozname indikačných obmedzení. Ak lekár cielene predpíše dietetickú potravinu na iné indikácie ako sú uvedené v indikačnom obmedzení, na lekárskom predpise sa prečiarkne údaj v predtlači kódu príslušnej zdravotnej poisťovne poistenca a uvedie sa na prednej strane "hradí pacient", o čom je potrebné informovať pacienta.



% doplatku pacienta

Pomer doplatku pacienta a konečnej ceny lieku v %, ktorý sa pri znížení predajnej ceny lieku nemení


Množstvové  
limity



Množstvo dietetickej potraviny na mesiac





Ak je v stĺpci množstvové limity uvedená skratka L1o, množstvo dietetickej potraviny uhrádzanej na základe 
verejného zdravotného poistenia sa vzťahuje na kus, nie na originálne balenie dietetickej potraviny pre skupiny
DP01A Doplnková výživa bez fenylalanínu - tekuté formy p.o. sol. nad  20 g AK jednotkové balenie , 
DP01A Doplnková výživa bez fenylalanínu - tekuté formy p.o. sol. nad  20 g AK jednotkové balenie,
DP01A Doplnková výživa bez fenylalanínu - tekuté formy p.o. sol. do 100 g AK veľké balenie,
DP01A Doplnková výživa bez fenylalanínu - tekuté formy p.o. sol. nad 300 g AK veľké balenie 
podľa limitu uvedeného v časti F Množstvové limity pre dietetické potraviny.


Ak je v stĺpci množstvové limity uvedená skratka L2, množstvo dietetickej potraviny uhrádzanej na základe
verejného zdravotného poistenia pre skupiny DP01J Bezlepkové potravinové suroviny – základné p.o., 
DP01J Bezlepkové potravinové suroviny – špeciálne, múky p.o., DP01J Bezlepkové  - potraviny - chlieb, pečivo p.o.
je určené limitom uvedeným v časti F Množstvové limity pre dietetické potraviny.


Ak je v stĺpci množstvové limity uvedená skratka L3, množstvo dietetickej potraviny uhrádzanej na základe 
verejného zdravotného poistenia pre skupinu DP01J Bezlepkové potravinové suroviny - špeciálne, iné p.o. (krupica)
 je určené limitom uvedeným v časti F Množstvové limity pre dietetické potraviny.


Ak je v stĺpci množstvové limity uvedená skratka L4, množstvo dietetickej potraviny uhrádzanej na základe 
verejného zdravotného poistenia pre skupinu DP01J Bezlepkové potraviny – cestoviny p.o. je určené limitom 
uvedeným v časti F Množstvové limity pre dietetické potraviny.


Ak je v stĺpci množstvové limity uvedená skratka L5, množstvo dietetickej potraviny uhrádzanej na základe 
verejného zdravotného poistenia pre skupiny DP01J Bezlepkové potraviny – doplnkové  p.o. do 100 g, DP01J 
Bezlepkové potraviny – doplnkové  p.o. nad 100 g, DP01J Bezlepkové potraviny – doplnkové  p.o. nad 300 g je 
určené limitom uvedeným v časti F Množstvové limity pre dietetické potraviny.



PEG
 

Perkutánna endoskopická gastrostómia





