
Kód chyby Popis

SA011 Nepovolené pre pohlavie poistenca

SA031 Nevyplnená lokalita zubu

SA032 Nepovolená lokalita zubu pre výkon

SA033 Povinná revízia lokality zubu pre výkon

SA041 Produkt PZS nie je vykázaný v určenom veku

SA042 Výkon je vykázaný v zakázanom veku

SA051 Zakázaná kombinácia diagnóza - produkt PZS

SA052 Porušená povolená kombinácia Dg. - produkt PZS

SA061 Zakázaná kombinácia dvoch produktov PZS v jednej dávke

SA062 Porušená nutná kombinácia produktov ZS v jednej dávke

SA063 Porušená povolená kombinácia dvoch produktov PZS z dôvodu zamietnutia požadovaného výkonu

SA065 Náhla medicínska kontraindikácia k vykonaniu nukleárneho medicínskeho výkonu

SA066 Produkt nutnej kombinácie vykázaný po úmrtí

SA06B Zakázaný výkon H5558 v deň začiatku hospitalizácie

SA071 Nepostačujúca odbornosť lekára pre vykonanie

SA072 Nepostačujúca vykázaná odbornosť lekára pre vykonanie

SA077 Nepostačujúca odbornosť lekára pre indikovanie

SA078 Nepostačujúca vykázaná odbornosť lekára pre indikovanie

SA081 Zakázaná kombinácia skupiny produktov PZS a odbornosti amb.odd./typZS

SA082 Zakázaná kombinácia druhu produktov PZS a odbornosti amb.odd./typZS

SA083 Porušená povolená kombinácia druhu/skupiny/produktov PZS a odbornosti amb.odd./typZS

SA086 Zakázaná kombinácia produktv PZS a odbornosti amb.odd./typZS

SA091 Zakázaná kombinácia skupiny produktov PZS a typu dávky

SA092 Zakázaná kombinácia druhu produktov PZS a typu dávky

SA093 Porušená povolená kombinácia druhu/skupiny produktov PZS a typu dávky

SA102 Liek pre amb. ZS mimo amb. starostlivosti

SA103 Liek kat. H zo skupiny rádiofarmák

SA131 Produkt PZS nie je povolený pre typ poistného produktu

SA141 Produkt PZS musí byť vydaný len určeným lekárom, ale v dodacom liste nie je akceptovaný lekár

SA153 ProduktPZS v definitívnom období musí byť CNP a musí mať vykázanú cenu 0

SA154 Produkt PZS v prechodnom období CNP nemá vykázanú cenu 0

SA155 Neexistuje prípad CNP



SA156 Typ poistenca P nastavený na X. Nejde o CNP

SA161 Porušená nutná kombinácia produktov PZS pre daný typZS a odbornosť amb.

SA171 Neexistuje preventívna prehliadka STO z minulého roka

SA172 Neexistuje preventívna prehliadka STO z minulého roka pre poistenca SZP

SA181 Porušená periodicita dvoch produktovPZS

SA182 Porušená periodicita dvoch produktovPZS v nezrevidovanej ZS

SA183 Porušená periodicita dvoch produktovPZS s lokalitou zubu

SA184 Porušená periodicita dvoch produktovPZS s lokalitou zubu v nezrevidovanej ZS

SA185 Výkon na extrahovaný zub.

SA191 Daný produkt PZS nemôže vykazovať lekár bez certifikátu

SA201 Nepovolené množstvo produktu na jednej ambulancii

SA211 Daný produkt PZS nemôže vykazovať lekár bez odbornej spôsobilosti na prístroj

SA212 Daný produkt PZS nemôže vykazovať ambulancia/oddelenie (NZ PZS) bez prístroja

SA231 Porušená periodicita

SA233 Porušená periodicita s lokalitou zubu

SA234 Porušená periodicita s lokalitou zubu v nezrevidovanej ZS

SA235 Produkt je možné vykazovať len samostatne.

SC011 V cenníku nie je cena pre produkt PZS

SC012 V zmluve ani v cenníku nie je cena pre produkt PZS

SC013 V cenníku nie je uvedený počet kusov v balení

SC014 V cenníku je uvedený počet kusov v balení 0 (typCeny = 10)

SC015 V zmluve nie je cena pre produkt PZS

SC016 V zmluve ani v cenníku nie je cena v eurách ani cena v bodoch pre produkt PZS

SC017 V zmluve nie je uvedená cena bodu pre produkt PZS - typ ceny 25 (E5)

SC018 V zmluve nie je uvedená cena pre hospitalizáciu

SC019 Nepodporovaný typ ceny pre PAS

SC01A V zmluve nie je uvedená cena bodu pre produkt PZS - typ ceny 26 (E6)

SC01B V zmluve nie je uvedená cena bodu pre produkt PZS - typ ceny 27 (E7)

SC01C V zmluve nie je uvedená cena bodu pre produkt PZS - typ ceny 28 (E8)

SC01D Pre produkt PZS neexistuje detailizácia platná v čase výkonu

SC01E Tento výkon je možné hradiť len kapitovanému poistencovi

SC01F Tento výkon je možné hradiť len nekapitovanému poistencovi

SC01G Pripočitateľná položka je hradená v cene základného výkonu



SC01J Úhrada nespĺňa legislatívny nárok.

SC021 Neexistujúci algoritmus ocenenia

SC031 Nemožno vykonať výpočet - neexistuje produkt PZS alebo dátum výkonu

SC032 Nemožno vykonať výpočet - neexistuje produkt PZS

SC033 Nemožno vykonať výpočet pre daný produkt PZS

SC034 Nemožno vykonať výpočet - nie je akceptovaný poistenec - nie je možné určiť hospitalizáciu

SC042 Poistenec nemá kapitačnú dohodu s určeným lekárom

SC051 Nie je možné určiť dobu hospitalizácie

SD011 Deň ošetrenia/výdaja nie je vykázaný

SD013 Vykázaný deň ošetrenia/výdaja je po zúčtovacom období faktúry

SD014 Akceptovaný deň ošetrenia/výdaja nie je vyplnený

SD016 Akceptovaný deň ošetrenia/výdaja je po zúčtovacom období faktúry

SD022 Akceptovaný dátum predpisu nie je vyplnený

SD024 Akceptovaný dátum výdaja je skôr ako dátum predpisu pri výdaji Rp. alebo poukazu

SD036 Akceptovaný deň prijatia je po zúčtovacom období faktúry

SD03A Akceptovaný deň začiatku prenájmu je po zúčtovacom období faktúry

SD046 Akceptovaný deň prepustenia je po zúčtovacom období faktúry

SD04A Akceptovaný deň konca prenájmu je po zúčtovacom období faktúry

SG011 Nie je vykázaný kód diagnózy

SG012 Kód diagnózy je vykázaný, ale táto hodnota nie je v registri MKCH (alebo je neplatná)

SG013 Akceptovaný kód diagnózy nie je uvedený alebo je neplatný (všetky dg. okrem dg. pri prepustení; pre hosp. tu ide o dg. pri prijatí)

SG014 Diagnóza nie je platná k dátumu výkonu

SG023 Akceptovaný kód diagnózy pri prepustení z hospitalizácie nie je uvedený

SH014 Akceptovaný dátum prijatia je väčší ako akceptovaný dátum prepustenia

SH043 Zakázaný preklad z iného oddelenia podľa odborností v rámci jednej HZ PZS

SH073 Neexistuje hospitalizácia z predchádzajúceho mesiaca

SH081 Priepustka bez hospitalizácie

SH082 Priepustka začína pred začiatkom hospitalizácie

SH083 Priepustka začína v deň hospitalizácie

SH084 Priepustka končí skôr ako začína

SH086 Priepustka končí po konci hospitalizácie

SH087 Priepustka končí v deň konca hospitalizácie

SH088 Priepustka bez dátumu začiatku aj konca



SH091 Prekrývajúce sa priepustky vo vykázanom období

SH122 Informácia o novorodencoch vykazovaných s číslom matky

SH132 Schválený počet dní je väčší ako vykázaný počet dní

SH141 Sprievodca bez hospitalizácie

SH151 Pripočítateľná položka bez hospitalizácie

SH153 Pripočítateľná položka mimo obdobia hospitalizácie

SM013 Nesprávne vykázané množstvo, napríklad záporná hodnota

SM014 Vykázané množstvo v plánovanej ZS je väčšie ako 10, pravdepodobne je množstvo uvedené v chybnej mernej jednotke

SM033 Nesprávne vykázaná cena, napríklad záporná hodnota

SM041 Nie je vyplnené schválené množstvo v prípade kde má byť (napr. na Rp.)

SM042 Schválené množstvo je väčšie ako vykázané množstvo

SM044 Schválené množstvo je väčšie ako vypočítané množstvo

SM061 Nie je vyplnená schválená cena v prípade kde má byť

SM062 Schválená cena je väčšia ako vykázaná cena

SM063 Schválená cena je menšia ako vykázaná cena

SM071 Doplatok poistenca nie je uvedený

SM073 Súčet úhrad ZP a poistenca presiahol max. cenu

SM091 Neexistuje prípad CNP pre dodanie

SM093 Neexistuje schválená objednávka CNP

SM094 Cieľový PZS nie je totožný s cieľovým PZS v prípade CNP

SM095 Produkt nie je z prípadu CNP

SM096 Nie je možné vypočítať množstvo dodané produktu CNP

SM097 Produkt CNP dodaný vo väčšom množstve ako objednaný

SM121 Množstvo je vyššie ako maximálne

SN011 Pre akceptovaný produkt PZS je nutný návrh, ale návrh neexistuje

SN013 Je nutný návrh, návrh existuje, ale nebolo o ňom ešte rozhodnuté

SN014 Je možná výnimka, návrh existuje, ale nebolo o ňom ešte rozhodnuté

SN015 Je nutný návrh, rozhodnutie o návrhu nie je v stave 'schválené'

SN016 Je možná výnimka, rozhodnutie o výnimke nie je v stave 'schválené'

SN019 Čiastočné čerpanie podľa schváleného návrhu

SN01B Je nutný návrh, rozhodnutie existuje, ale neschvaľuje vykázanú ZS.

SN01C Je možná výnimka, rozhodnutie existuje, ale neschvaľuje vykázanú ZS.

SN01D Vykázaná ZS SZP s povinnosťou návrhu podľa VšZP - nutné preveriť v evidencii mimo systém



SN01E Návrh a rozhodnutie o návrhu na ZS je platné, ale schválené množstvo z návrhov na ZS je vyčerpané

SN01F Návrh a rozhodnutie o návrhu na ZS je platné, ale schválené množstvo z návrhov na ZS je vyčerpané

SN01G Pre produkt 8899 sa uplatnilo čerpanie 1 deň, ale vykázané bolo iné množstvo

SN01H Vyčerpaných 90 dní produktu 8899 a aj schválené množstvo z návrhu ST

SN01I Vyčerpaných 90 dní produktu 8899 a neexistuje návrh na ZS typu ST

SN031 Čerpanie z vykázanej ZS presahuje schválené množstvo z návrhov na ZS

SN032 Nie je uvedené schválené množstvo, nie je možné čerpať z návrhov na ZS

SN033 Požadované množstvo CNP je k dispozícií, ale existujú iné podania, ktorých súčet balení presahuje nespotrebované množstvo.

SN034 Požadované množstvo CNP nie je k dispozícií.

SN035 Prekročené celkové podanie CNP prípadu s prihliadnutím na pôvodný presunutý LR návrh.

SN036 Prekročené celkové čerpanie LR návrhu s prihliadnutím na pôvodný presunutý CNP prípad.

SN037 Nepodarilo sa identifikovať korektné prepojenie CNP a LR návrhu.

SN041 Vykázaná ZS na základe zaradenej čakacej listiny ale neschválenej objednávky

SN042 Vykázaná ZS na základe schválenej objednávky čakacej listiny

SN043 Existuje Ä�akacia listina s rozdielnou diagnĂłzou

SN044 Ak je produkt nulujúci HOSP potom zmeň stav

SN045 Pre uznanie poskytnutia bonusu je vyžadované podanie príslušnej anestézy

SN046 Produkt nulujúci hospitalizáciu nenuloval, lebo nemá vykázaný dátum.

SN051 Sprievodný produkt v rámci základného výkonu

SN052 Sprievodný produkt nezrealizovaný v rámci základného výkonu

SN081 Pre typ ZS je nutný návrh, ale návrh nie je pripojený

SN082 Pre typ ZS je zakázané prepojenie s návrhom, ale prepojenie existuje

SN084 Pre typ ZS na faktúre SZP je nutný návrh podľa VšZP - nutné preveriť v evidencii mimo systém

SO013 Akceptovaný typ odosielateľa alebo objednávateľa nie je určený

SO021 Kód odosielateľa alebo objednávateľa nie je uvedený

SO022 Kód odosielateľa alebo objednávateľa je uvedený, ale nie je v registri VšZP

SO024 Akceptovaný odosielateľ nie je určený

SO025 Kód preskribujúceho lekára nie je uvedený

SO026 Kód preskribujúceho lekára je uvedený, ale nie je v registri VšZP

SO028 Akceptovaný preskribujúci lekár nie je určený

SO02A Kód PZS odosielateľa alebo objednávateľa nie je uvedený

SO02B Kód PZS odosielateľa alebo objednávateľa je uvedený, ale nie je v registri VšZP

SO02D Akceptovaný PZS odosielateľa alebo objednávateľa nie je určený



SO02H Akceptovaná PZS preskribujúceho lekár nie je určená

SO02I Kód lekára - odosielateľa alebo objednávateľa nie je uvedený

SO02J Kód lekára - odosielateľa alebo objednávateľa je uvedený, ale nie je v registri VšZP

SO02L Akceptovaný lekár - odosielateľ alebo objednávateľ nie je určený

SO032 Kód odporúčateľa je na riadku uvedený, ale nie je v registri VšZP

SO035 Kód odporúčateľa skončil platnosť skôr ako 6 mesiacov pred dátumom predpisu Rp.

SO03B Kód PZS odporúčajúceho lekára je uvedený, ale nie je v registri VšZP

SO03D Akceptovaný PZS odporúčajúceho lekára nie je určený

SO03F Kód odporúčajúceho lekára je na riadku uvedený, ale nie je v registri VšZP

SO03J Kód PZS odporúčajúceho lekára nie je vykázaný, ale kód odporúčajúceho lekára vykázaný bol.

SO041 VšZP nemá v čase výkonu s PZS zmluvu/dodatok zmluvy s PZS pre FA ZF

SO043 VšZP má v čase výkonu s PZS zmluvu/dodatok, ale ambulancia nie je zazmluvnená

SO051 Produkt vykázany pred začiatkom platnosti NZ

SO052 Produkt vykázany po ukončení platnosti NZ

SO061 Kód lekára je použitý pred začiatkom platnosti podľa registra VšZP

SO062 Kód lekára je použitý po ukončení platnosti podľa registra VšZP

SO063 Kód lekára je použitý počas prerušenia kódu lekára podľa údajov z registra VšZP

SO071 Kód preskribujúceho lekára je použitý pred začiatkom platnosti

SO072 Kód preskribujúceho lekára je použitý po ukončení platnosti

SO073 Kód preskribujúceho lekára je použitý počas prerušenia

SO074 Odborný lekár nemôže písať na odporúčanie odborného lekára

SO075 Odbornosť preskribujúceho lekára nie je zhodná s odbornosťou zastupovaného lekára

SO082 Kód zastupovaného lekára je uvedený, ale nie je v registri VšZP

SO084 Akceptovaný zastupovaný lekár nie je určený

SO08B Kód PZS zastupovaného lekára je uvedený, ale nie je v registri VšZP

SO08D Akceptovaný PZS zastupovaného lekára nie je určený

SO091 Kód zastupovaného lekára je použitý pred začiatkom platnosti

SO092 Kód zastupovaného lekára je použitý po ukončení platnosti

SO093 Kód zastupovaného lekára je použitý počas prerušenia

SO101 Predpisujúci lekár nemá k dátumu predpisu úväzok s NZ predpisujúceho lekára

SO103 Odosielajúci lekár nemá k dátumu predpisu úväzok s NZ odosielajúceho lekára

SO104 Odosielajúci lekár má k dátumu predpisu zaevidovaný nulový úväzok s NZ odosielajúceho lekára

SO105 Zastupovaný lekár nemá k dátumu predpisu úväzok s NZ zastupovaného lekára



SO107 Odporúčajúci lekár nemá k dátumu predpisu úväzok s NZ odporúčajúceho lekára

SO111 Akceptovaný preskribujúci lekár nemoze preskribovat lieky/ZP.

SO112 Akceptovaný odporučajúci lekár nemoze odporúcat lieky/ZP.

SO113 Akceptovaný zastupovaný lekár nemôže preskribova� lieky/ZP.

SP011 Číslo poistenca nie je vykázané a nie je to produkt PZS s povoleným vykazovaním bez čísla poistenca

SP014 Nesprávne číslo poistenca

SP032 Výkon pre poistenca bez poistky

SP034 Výkon je pre poistenca VšZP, ale bol vykonaný počas prerušenia poistenia

SP035 Poistenec ukončil poistenie vo VŠZP

SP036 Výkon je vykázaný po úmrtí poistenca a je v rámci povolenej časovej hranice po smrti pre tento produkt PZS

SP037 Výkon je vykázaný po úmrtí poistenca, ale je v čase mimo povolenej hranice po smrti pre tento produkt PZS

SP038 Výkon je vykázaný po úmrtí poistenca, ale pre tento produkt PZS nie je povolené vykonanie po smrti

SP03A Neoprávnené použitie ND poistencom

SP03B Potenciálny poistenec SZP, treba preveriť v IS SZP

SP03C Výkon pre poistenca VšZP na faktúre SZP

SP046 Poistencovi nie je možné uznať plnú ZS v EUR

SP04A Liek/DP/ZP bola vykázaná ako neodkladná zdravotná starostlivosť

SP051 EU poistenec nie je vykázaný samostatne

SP052 Poistenec s EU formulárom s nárokom na jednorázovu ZS

SP053 EU poistenec nie je uvedený na nárokovom formulári pripojenom k FA

SP054 EU poistenec na faktúre za SK poistencov

SP055 SK poistenec na faktúre za EU poistencov

SP056 EU poistenec na faktúre za SK poistencov

SP057 EU poistenec má priradený nárokový formulár, ale nie je platný v čase výkonu.

SP061 Bezdomovec, resp. Cudzinec, resp. Utečenec nemôže byť vykázaný na faktúre iného typu

SP073 Typ nárokového dokladu nie je prípustný pre typ fakturačného formulára

SR011 V riadku (dávky) nie je uvedený žiadny vykázaný kód produkt PZS (kód výkonu, lieku, a pod.)

SR012 V riadku je vykázanný kód produkt PZS, ale tento kód nie je v registri VšZP

SR013 V riadku je vykázaný kód produktu PZS, ktorý síce je v registri VšZP, ale v čase vykázania ešte/už neplatí

SR014 V riadku (dávky) nie je uvedený žiadny akceptovaný kód produktu PZS (kód výkonu, lieku, a pod.)

SR015 V riadku je akceptovaný kód produktu PZS, ale v akceptovanom čase ešte/už neplatí

SR031 Na vlastnú žiadosť - odmietnutá úhrada VšZP

SR032 Na vlastnú žiadosť



SR043 Nevyplnená povinná položka Lekár na hlavičke dávky podľa akceptovaných údajov

SR044 Nevykázaná povinná položka Úväzok lekára na hlavičke dávky podľa akceptovaných údajov

SR054 Neexistuje kúpeľný návrh s produktom KUPELx

SR071 Pre výkon 44/44a nie je akceptovaný príslusný typ odosielatela v hlavicke dávky.

SR072 Pre výkon 44/44a nie je akceptovaný príslusný KÓD odosielatela.

SR073 Pre výkon 44/44a nie je akceptovaný kód odosielajúceho lekára v hlavicke dávky.

SR074 Pre výkon 44/44a kód odosielajúceho PZS a vykazovaného PZS nemoze byt zhodný.

SS011 Duplicita vykázaných údajov na riadku

SS012 Duplicita vykázaných údajov pripočitateľných položiek

SS013 Duplicitne vykázané poradové číslo riadku v dávke

SS015 Duplicitne vykázaná dispenzácia na rovnakú preskriciu (nejde o opakovaný recept).

SS021 Existuje iná ústavná starostlivosť alebo kúpeľná liečba

SS031 Výkon v rovnakej odb. amb. (inej ako 031) počas hospitalizácie/kúpeľnej liečby

SS032 Pripočítateľná položka k výkonu v rovnakej odb. amb. (inej ako 031) počas hospitalizácie/kúpeľnej liečby

SS033 ZP na poukaz počas hospitalizácie/kúpeľnej liečby

SS037 Výkon v odlišnej odb. amb. počas hospitalizácie/kúpeľnej liečby

SS038 Pripočítateľná položka k výkonu v odlišnej odb. amb. počas hospitalizácie/kúpeľnej liečby

SS03A Akceptovaný výkony v rovnakej odb. amb. počas hospitalizácie/kúpeľnej liečby

SS03B Akceptovaná pripočítateľná položka k výkonu v rovnakej odb. amb. počas hospitalizácie/kúpeľnej liečby

SS03C Hospitalizácia počas výkonu OHV

SS03E Výkon v rovnakej odb. amb. 031 počas hospitalizácie/kúpeľnej liečby

SS03F Pripočítateľná položka k výkonu v rovnakej odb. amb. 031 počas hospitalizácie/kúpeľnej liečby

SS061 Duplicita ambulantnej ZS s rovnakou odbornosťou NZ

ST013 Akceptovaný stav poistenca pri preprave nie je určený

ST021 Trasa prepravy nie je uvedená - trasa obec odkiaľ - aj obec kam

ST022 Časť trasy prepravy Odkiaľ nie je uvedená

ST023 Časť trasy prepravy Kam nie je uvedená

ST041 Liek alebo ZP bol vydaný neskôr ako je povolené

ST042 Liek bol vydaný neskôr ako je povolené pre LSPP

ST043 Individuálne zhotovovaná ZP bola vydaná neskôr ako je povolené

ST051 Typ poistenca je vykázaný, ale nie je v číselníku

ST053 Riadok obsahuje navýšenie ceny uvedené v percentách (ADOS, príp. stomatológia)

ST055 Navýšenie ceny mimo ADOS a SVLZ



ST056 Nepovolená akceptovaná hodnota pre stupeň obtiažnosti pre ADOS

ST057 Nepovolená akceptovaná hodnota pre stupeň obtiažnosti pre SVLZ

ST058 Akceptovaná cena bez koeficientu obťiažnosti (typ ZS=104 od 1.7.2011)

ST059 Vykázaný koeficient náročnosti nie je zazmluvnený

ST05A Koeficient náročnosti je väčší ako maximálny povolený

ST061 Lokalita zubu nie je vykázaná

ST062 Lokalita zubu je vykázaná, ale nie je v číselníku

ST064 Akceptovaná lokalita zubu nie je určená

ST071 Pohyb poistenca nie je uvedený

ST072 Pohyb poistenca je uvedený, ale hodnota nie je medzi povolenými hodnotami

ST081 Pohyb poistenca - Z16

ST094 Ochranná liečba

ST111 Pripočítateľná položka bez výkonu

ST112 Pripočítateľná položka bez akceptovaného výkonu

ST121 Odmietnutá druhá časť receptu

ST141 Na recepte je spolu s omamnou alebo psychotropnou látkou aj iný liek

ST151 Šarža nie je vykázaná

ST153 Akceptovaná expiračná doba nie je uvedená

ST163 Preventívny výkon pre nekapitovaného poistenca

ST164 Preventívny výkon u závodného lekára (typ poistenca F)

ST165 Preventívny výkon u závodného lekára pre kapitovaného poistenca

ST166 Preventívny výkon s typom poistenca F nie je u lekára odb.21

ST167 Preventívny výkon s typom poistenca F nie je v PAS 101

ST168 Preventívny výkon s nepovoleným typom poistenca

ST169 Pre produkt PZS neexistuje detailizácia platná v čase výkonu

ST172 Pre výkon neodkladnej a nevyhnutnej ZS musí byť vykázaný typ poistenca N

ST175 Výkon PAS má zlú parametrizáciu pre prevenciu a nedokladnú ZS - správca číselníkov to musí opraviť

ST176 Pre produkt PZS neexistuje detailizácia platná v čase výkonu

ST181 Spoluúčasť pacienta pri stomatoprotetických výrobkoch

ST182 So spoluúčasťou pacienta pri stomatoprotetických výrobkoch - dospelý

ST183 Bez spoluúčasti pacienta pri stomatoprotetických výrobkoch - dieťa

ST184 Spoluúčasť pacienta pri čeľustnoortopedických výrobkoch

ST185 Bez spoluúčasti pacienta pri čeľustnoortopedických výrobkoch



ST212 Vykázané EČV nie je registrované u PZS

ST231 Nie je uvedený pohyb poistenca pre vykázaný produkt ZS

SZ015 V hlavičke dávky nie je akceptovaná HZ

SZ025 V hlavičke dávky nie je akceptovaná VZ (PZS)

SZ035 V hlavičke dávky nie je akceptovaná NZ (amb./odd.)

SZ045 V záhlaví dávky nie je akceptovaný lekár

SZ051 Uvedený typ dávky nie je povolený pre druh PZS

SZ071 Akceptované zúčtovacie obdobie v záhlaví dávke je v budúcnosti voči obdobiu vo faktúre

SZ081 Nie je možné určiť typ ZS - neúplná parametrizácia TypZSPreOdbornostAmbulancie

SZ082 Nie je možné určiť typ ZS - pre odbornosť ambulancie je povolených viac typov ZS

SZ083 Nepovolený typ ZS pre odbornosť ambulancie

SZ095 V dodacom liste nie je akceptovaná HZ cieľového PZS

SZ101 Kód cieľového PZS nie je vykázaný na dodacom liste

SZ102 Vykázaný kód cieľového PZS z dodacieho listu nie je v registri VšZP

SZ105 V dodacom liste nie je akceptovaná VZ cieľového PZS

SZ135 V dodacom liste nie je akceptovaná HZ lekárne, ktorá prevzala plošne nakupované lieky/ZP

SZ151 Uvedený typ dávky nie je povolený pre PZS podľa zmluvy

SZ161 Lekár nemá v období dávky úväzok s NZ

SZ181 Nepovolený typ dávky v období dávky


