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Vec: Usmernenie k predpisovaniu dlhodobej domácej oxygenoterapie pri pacientoch 

s ochorením COVID-19 so závažným priebehom  

 
 
Vážení poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, 
 
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (ďalej len „VšZP“) bude zabezpečovať pre pacientov so 
závažným priebehom ochorenia COVID-19, u ktorých pretrváva významná hypoxemická 
respiračná insuficiencia, vyžadujúca suplementáciu kyslíka, ale môžu byť prepustení do 
ambulantnej starostlivosti dlhodobú domácu oxygenoterapiu (ďalej len „DDOT“) 
prostredníctvom prenájmu.  

 
Žiadosti na DDOT bude VšZP akceptovať za predpokladu zachovania základných indikačných 
kritérií (významná pokojová hypoxémia, jej adekvátna úprava počas suplementácie kyslíka 
overená kyslíkovým testom). Pri týchto pacientoch nebude VšZP trvať na funkčnom vyšetrení 
pľúc a takisto nebude potrebné, aby bola žiadosť podpísaná poistencom. Na žiadosti musí byť 
jednoznačne uvedené, že ide o poistenca s ochorením COVID-19. Ako indikačná diagnóza 
bude uvedená J84.8 Iná choroba interstícia pľúc, pľúcna fibróza po prekonaní infekcie COVID-
19.  

 
Poistenec po schválení DDOT prechádza do dispenzárnej starostlivosti pneumoftizeológa, 
ktorý bude pri kontrole revidovať potrebu pokračovania v DDOT a ak to bude možné, jej 
podávanie ukončí. Toto ukončenie ošetrujúci lekár oznámi VšZP. Z uvedeného  dôvodu bude 
DDOT pre týchto poistencov schválené na dobu určitú a to 12 mesiacov. Po 12 mesiacoch, ak 
ošetrujúci lekár neukončí liečbu skôr, zašle ošetrujúci lekár lekársku správu, kde budú 
vykonané všetky potrebné vyšetrenia ako pri indikácii liečby prístrojom DDOT (ak to bude 
možné) a uvedie, či ide o trvalú potrebu DDOT alebo dočasnú. 

  
Žiadosti na DDOT pre pacientov so závažným priebehom ochorenia COVID-19 bude 

VšZP akceptovať aj v elektronickej podobe, je potrebné ich zasielať na adresu 
dychacie.pristroje@vszp.sk.  

Toto usmernenie platí len pre poistencov so závažným priebehom ochorenia  COVID-
19. 
 
S pozdravom 

MUDr. Beata Havelková, MPH, v.r. 
riaditeľka sekcie liekovej politiky 
a centrálnych nákupov 
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