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Časť D    Zoznam skratiek odborností lekárov
 



Skratka
Odbornosť
sll
 
 

ALG
Lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v  odbore klinická imunológia a alergológia                                                                                                            pediatrická imunológia a alergológia
040      140
DIA
Lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore diabetológia, poruchy látkovej výmeny a výživy
050
DER
Lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore dermatovenerológia
018
END
Lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore endokrinológia               pediatrická endokrinológia               
064      153       
GIT
Lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v  odbore gastroenterológia          pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa
048      154
GER
Lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore geriatria
060
HEP
Lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore hepatológia
216
CHI
Lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore chirurgia
cievna chirurgia
detská chirurgia
hrudníková chirurgia
gastroenterologická chirurgia
kardiochirurgia
maxilofaciálna chirurgia
úrazová chirurgia
010             068          107          106
222            069             070             013
INT
Lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore vnútorné lekárstvo
001
LRN
Lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore neonatológia
051
NEF
Lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore nefrológia                       pediatrická nefrológia
063      163
NEU
Lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore neurológia pediatrická neurológia
004        104
ONK
Lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore klinická onkológia radiačná onkológia                                                                       
pediatrická hematológia a onkológia 
onkológia v chirurgii
onkológia v urológii
onkológia v gynekológii
019          043      329
319
322
229 
ORL
Lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore otorinolaryngológia pediatrická otorinolaryngológia
014        114
PED
Lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v  odbore pediatria 
všeobecná starostlivosť o deti a dorast
007      008
PSY
Lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore psychiatria gerontopsychiatria
detská psychiatria
neuropsychiatria
psychiatrická sexuológia
005             074               105       223      367
RAT
lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore rádiológia
023
TRN
lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore pneumológia a ftizeológia
pediatrická pneumológia a ftizeológia
003      156
VLD
lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore všeobecné lekárstvo
020


Skratka v indikačnom obmedzení a jej číselník  "sll"

RL
ak je v stĺpci "indikačné obmedzenie" označenie "RL", liečba hradená z verejného zdravotného poistenia podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom.
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