v súvislosti s vyšetreniami utečencov z Ukrajiny by sme Vám radi dali do pozornosti informáciu, že VšZP uhrádza
v segmente špecializovanej ambulantnej starostlivosti nové výkony 60U, 62U a 63U.
Spôsob vykazovania, uznávania a úhrady výkonov v segmente ŠAS:
Výkon č. 60U - Komplexné vyšetrenie v trvaní najmenej 30 minút
 zahŕňa komplexnú anamnézu, vyšetrenie všetkých orgánových systémov, založenie zdravotnej dokumentácie,
zhodnotenie výsledkov vyšetrení, diagnostický záver, liečebný plán a/alebo zaradenie do dispenzárnej
starostlivosti, odoslanie pacienta na ďalšie laboratórne, prístrojové alebo odborné vyšetrenia, vypísanie
žiadaniek, poučenie pacienta, vypísanie receptov a lekárskej správy
 výkon je možné vykazovať, ak vyšetrenie trvá dlhšie ako 30 minút
 je to prvovyšetrenie, ktoré vykazuje lekár len 1x v konkrétnej odbornosti ambulancie
 cena výkonu 60U je 11,82 Eur
 výkon 60U nie je možné kombinovať so žiadnym iným výkonom, okrem prípadov, ak sa na základe
individuálneho posúdenia zdravotného stavu cudzinca zistia osobitné potreby - vtedy je možná kombinácia s
výkonom EKG alebo USG
 viacnásobné vykazovanie výkonu 60U pri tom istom pacientovi a pri tom istom ochorení nie je prípustné
 týka sa ukrajinských občanov, ktorí získali štatút dočasného útočiska










Výkon č. 62U - Cielené vyšetrenie dvoch alebo viacerých orgánových systémov alebo dispenzárna kontrola
v trvaní najmenej 20 minút
zahŕňa vyšetrenie dvoch alebo viacerých orgánových systémov alebo dispenzárnu kontrolu (cielená anamnéza,
resp. anamnéza od poslednej kontroly), popis subjektívnych obtiaží, objektívny nález, vypísanie správy, záver,
vypracovanie plánu do nasledujúcej kontroly, poučenie o diéte a životospráve a predvolanie na vyšetrenie je
súčasťou výkonu
výkon je možné vykazovať, ak vyšetrenie trvá dlhšie ako 20 minút
vykazuje lekár v segmente špecializovanej ambulantnej starostlivosti
cena výkonu 62U je 7,60 Eur
výkon 62U nie je možné kombinovať so žiadnym iným výkonom, okrem prípadov, ak sa na základe
individuálneho posúdenia zdravotného stavu cudzinca zistia osobitné potreby - vtedy je možná kombinácia s
výkonom EKG alebo USG
týka sa ukrajinských občanov, ktorí získali štatút dočasného útočiska








Výkon č. 63U - Dôkladné vyšetrenie orgánového systému alebo kontrolné vyšetrenie vrátane rád
a dokumentácie
vyšetrenie obsahuje subjektívny i objektívny nález, záver, písomnú správu, vypísanie receptov, vypísanie
žiadaniek na iné vyšetrenia a poučenie pacienta
vykazuje lekár v segmente špecializovanej ambulantnej starostlivosti
cena výkonu 63U je 5,91 Eur
výkon 63U nie je možné kombinovať so žiadnym iným výkonom, okrem prípadov, ak sa na základe individuálneho
posúdenia zdravotného stavu cudzinca zistia osobitné potreby - vtedy je možná kombinácia s výkonom EKG
alebo USG
týka sa ukrajinských občanov, ktorí získali štatút dočasného útočiska
Prípadné doplňujúce otázky nám môžete zasielať na podporapzs@vszp.sk.
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