
 

 
 

 
 

 

radi by sme Vám dali do pozornosti rozšírenú informáciu o úhrade zdravotnej starostlivosti deťom utečencov 

z Ukrajiny zo strany VšZP vrátane  povinného očkovania  podľa slovenského očkovacieho kalendára, resp. 

preventívnych prehliadok detí do 18 mesiacov. 

 
Očkovanie detí   

 pokiaľ  u dieťaťa bolo začaté očkovanie na Ukrajine, pediater môže pokračovať v očkovaní vakcínou, ktorou sa 
očkuje na Slovensku, VšZP  bude hradiť len povinné očkovanie podľa slovenského očkovacieho kalendára 

 pokiaľ príde rodič s dieťaťom, ktoré nemá začaté očkovanie, pediater môže spustiť očkovanie podľa 
slovenského očkovacieho kalendára, avšak opäť len povinné očkovanie, ale len tých pacientov, ktorí majú 
štatút žiadateľa  o azyl  alebo žiadateľa o poskytnutie dočasného útočiska alebo štatút osoby s dočasným 
útočiskom  

 povinné očkovanie sa  netýka  tranzitujúcich utečencov 

 preplácanie povinného očkovania  - očkovanie sa vykazuje pod kódom výkonu 252B 
 

     Preventívne prehliadky detí do 18 mesiacov veku 

 zahŕňa  preventívne vyšetrenie detí v rozsahu zoznamu výkonov 

 vykazuje lekár v odbornosti 007 a 008 s kódom 60U a dg Z00.1 

 počet bodov a cena bodu pri výkone 60U je totožná s výkonom 60 

 frekvencia vykazovania je totožná ako u slovenských poistencov 

 možná kombinácia s kódom výkonu 252B  v prípade podania očkovacej látky v ten istý deň 

 týka sa ukrajinských občanov, ktorí majú štatút odídenca s dočasným útočiskom alebo požiadali o azyl 
 
Komplexné vyšetrenie dieťaťa pred vstupom do školského zariadenia: 

 zahŕňa kompletnú anamnézu, vyšetrenie všetkých orgánových systémov, zhodnotenie očkovania, doplnenie 
očkovania podľa potreby, zhodnotenie psychomotorického vývinu, vystavenie potvrdenia o zdravotnej 
spôsobilosti pre vstup do školského zariadenia 

 vykazuje lekár v odbornosti 007 a 008 s kódom 60U a s dg Z00.1 

 počet bodov a cena bodu pri výkone 60U je totožná s výkonom 60 

 frekvencia vykazovania bude akceptovaná 1x na dieťa 

 možná kombinácia s kódom výkonu 252B v prípade podania očkovacej látky v ten istý deň  

 týka sa ukrajinských občanov,  ktorí majú štatút odídenca s dočasným útočiskom alebo požiadali  o azyl 
 

Prvé vyšetrenie novorodenca po prepustení z ústavnej zdravotnej starostlivosti: 



 zahŕňa komplexné pediatrické vyšetrenie vrátane kompletnej anamnézy a správy od neonatológa 

 vykazuje lekár v odbornosti 007 a 008 s kódom 60U a s dg Z00.1 

 počet bodov a cena bodu pri výkone 60U je totožná s výkonom 60 

 frekvencia vykazovania bude akceptovaná 1x na dieťa 

 týka sa ukrajinských občanov, ktorí majú štatút odídenca s dočasným útočiskom, požiadali  o azyl alebo je 
pre nich naša krajina len tranzitujúcou 

 
     Vykazovanie PZS 

 ak ide o skupinu osôb už s prideleným dočasným útočiskom, vykazujú sa ako bežný (nekapitovaný) 
poistenec,  je nutné písať typ poistenca „N“  - pre túto  skupinu osôb sa vytvára dávka s charakterom 
„I“   a dávka sa pripája k faktúre typu UT – utečenec/odídenec.  

 pre deti tranzitujúce alebo so štatútom žiadateľa o azyl alebo žiadateľa o dočasné útočisko sa vytvára 
charakter dávky „E“  alebo „I“  

 ani jednu zo spomínaných skupín nie je možné zakapitovať 
 
 

Komplexné informácie o úhrade neodkladnej zdravotnej starostlivosti máme zverejnené na: 
https://www.vszp.sk/ukrajina/ 
 

V prípade, ak sa stane dieťa naším poistencom, VšZP zaňho uhradí všetky výkony rovnako ako našim občanom. 

 

Prípadné doplňujúce otázky nám môžete zasielať na podporapzs@vszp.sk.          1. 4. 2022 
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