
Zoznam výkonov neodkladnej ambulantnej starostlivosti 
označovaných kódom „N“ 

Vykazujú poskytovatelia LSPP, lekári všeobecnej ambulantnej starostlivosti, 
gynekológovia, s ktorými je dohodnutá úhrada formou kapitácie a stomatológovia. 
Všeobecný lekár pre dospelých 
Všeobecný lekár pre deti a dorast  

Kód     Výkon
4 Štandardné vyšetrenie jedného orgánového systému - kontrolné    

      vyšetrenie. Súčasťou výkonu je anamnéza, popis terajšieho ochorenia,     
      objektívny nález, odoslanie na laboratórne, prístrojové alebo odborné   
      vyšetrenie - vypísanie žiadaniek, zhodnotenie výsledkov vyšetrení,  
      záver, vypísanie receptu/ov, poučenie pacienta. 

8 Štandardné vyšetrenie dvoch alebo viacerých orgánových systémov. Súčasťou 
výkonu je anamnéza, popis terajšieho ochorenia, objektívny nález, odoslanie na 
laboratórne, prístrojové alebo odborné vyšetrenie - vypísanie žiadaniek, zhodnotenie 
výsledkov vyšetrení, záver, vypísanie receptu/ov, poučenie pacienta. Vyšetrenie trvá 
dlhšie ako 20 minút.  

64 Pri sťaženom výkone vyšetrenia/ošetrenia: 
a) pacienta ťažko mobilného, imobilného, mentálne postihnutého, dementného,

zrakovo alebo sluchovo postihnutého,
b) dieťaťa do veku piatich rokov

možno vykazovať príplatok k výkonu č. 4 a 8 
200 Obväz s výnimkou rýchlych obväzov a sprejov, očných a ušných kvapiek, 

trojuholníkových šatiek, hotových náplastí alebo hotových kravatových obväzov 
na rany. Obväzy podľa výkonu č. 200 sa neúčtujú, keď slúžia na krytie rán, ktoré 
vznikli lekárskym výkonom pri tom istom ošetrení. 

201 Obväz hrudníka alebo Desaultov obväz, s výnimkou  obväzu pupka. 
204   Cirkulárny obväz hlavy,  drieku, stabilizujúci obväz krku,  ramenného alebo 

bedrového kĺbu  alebo jednej končatiny cez najmenej dva kĺby ako obväz rany alebo 
na  uvedenie  končatiny  do  pokojného  stavu, alebo kompresívny obväz, alebo 
zinkovo-glejový obväz.   

206 Spevňujúci náplasťový obväz malého kĺbu  
207 Spevňujúci náplasťový obväz veľkého kĺbu  
210 Malý dlahový obväz aj ako núdzový obväz pri zlomeninách  
212 Dlahový obväz so znehybnením najmenej dvoch veľkých kĺbov (lakťového, 

zápästného, členkového) ako aj núdzový obväz pri zlomeninách 
250a Odobratie krvi venepunkciou do jednej striekačky alebo do jednej skúmavky, vrátane 

odberovej súpravy, za každú súpravu 
252 Injekcia intrakutánna, subkutánna, submukózna, subkonjunktiválna, alebo 

intramuskulárna 
253 Injekcia intravenózna 
271 Infúzia intravenózna v trvaní od 10 do 30 min. 
320 Umelé dýchanie (napr. z  úst do úst, dýchanie vakom, dýchanie aparátom) 
321 Umelé dýchanie a extratorakálna tlaková masáž srdca 
322 Ústna a nasotracheálna intubácia 
323 Otvorenie   horných  dýchacích   ciest  koniotómiou, koniopunkciou,    prípadne    aj 

endotracheálnou  intubáciou 
330 Výplach žalúdka žalúdkovou sondou 
332 Inhalácia  kyslíka vrátane  inhalovaného kyslíka, za každých 30 minút. 
1275 Odstránenie voľného cudzieho telesa zo spojovky alebo mechanická  epilácia 

mihalníc jedného oka 



1402 Predná nosová tamponáda  
2000 Prvé ošetrenie malej rany 
2003 Prvé ošetrenie veľkej rany 
2011 Prvotné  ošetrenie  popáleniny  I.  alebo II. stupňa (ruka, noha,  tvár), za každú  

popáleninu (toilette, debridement, topické prostriedky) 
2011a Prvotné ošetrenie popáleniny I. alebo II.  stupňa do 5% povrchu tela,    
           za každú popáleninu (toilette, debridement, topické prostriedky)  
3525 Kompletný dôkaz základných patologických súčastí moču, za každú pacientskú 

vzorku 
3526  Nekompletný   dôkaz   najviac   troch   z  uvedených základných  patologických  

súčastí  moču,  za  každú pacientskú vzorku 
 
 
Gynekológ  
Výkony neodkladnej starostlivosti 
 
Výkon  č.         Výkon                                                            
 
62  Gynekologické vyšetrenie realizované z dôvodov:  

- náhlej metrorhagie, 
- náhlej dysmenorhoe, 
- akútneho zápalového ochorenia, 
- úrazu, 
- komplikácií súvisiacich s tehotnosťou 

250a Odobratie krvi venepunkciou do jednej striekačky alebo do jednej skúmavky, vrátane 
odberovej súpravy, za každú súpravu 

252 Injekcia intrakutánna, subkutánna, submukózna, subkonjunktiválna alebo 
intramuskulárna 

299a Odber a odoslanie biologického materiálu na bakteriologické, sérologické, 
mykologické, virologické a parazitologické vyšetrenie 

2000 Prvé ošetrenie malej rany 
2001 Ošetrenie malej rany vrátane uzavretia rany 
2002 Ošetrenie malej rany vrátane zarovnania okrajov 
 
 
 
Stomatológia 
Výkony neodkladnej starostlivosti 
 

Kód 
výkonu 

Výkon Výkon 

D 11 Akútne vyšetrenie  
D 52 RTG snímka intraorálna zubov a 

ústnych tkanív 
obmedzenie: iba lekár s osvedčením, materiál sa
pripočítava 

D 54 Ortopantomogram obmedzenie: iba lekár s osvedčením, materiál sa
pripočítava    
 

A 02 Injekčná anestézia infiltračná alebo zvodová. Pri extakciách, extirpácii
vitálnej pulpy pri chirurgických výkonoch. Uhrádza
sa v 1 ošetrení iba raz  v hornej čeľusti a frontálnom
úseku  sánky v rozsahu  troch zubov,  later.
úsekoch v rozsahu  kvadrantu                                    

V 20 Dočasné ošetrenie hlbokého zubného 
kazu 

 

V 31 Paliatívne endodontické ošetrenie trepanácia zuba, devitalizácia ,extirpácia drene, 



ošetrenie fraktúr .zuba, maximálne 1 raz za 
konkrétny zub                                                             

P 05 Odstránenie lokálneho dráždenia zábrus artikulačnej prekážky, ostrých hrán výplne 
zuba, koruniek 

P 07 Lokálne ošetrenie gingívy, alebo 
sliznice 

 

E 01 Extrakcia mliečneho zuba alebo 
koreňa. 

 

E 11 Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa  
E 12 Extrakcia  viackoreňového zuba  
E 14 Sutúra extrakčnej rany sutúra ako doplnok jednoduchej extrakcie alebo na

zastavenie krvácania  
E 21 Neplánovaná chirurgická extrakcia 

trvalého alebo dočasného zuba alebo  
jeho častí 

vyžaduje a obsahuje  separáciu koreňov, alebo
odklopenie mukoperiostálneho laloka, odstránenie
kosti, exkochleáciu, egalizáciu, suturu 

E 31 Dekapsulácia zuba  
E 45 Trepanácia  alveoly incízia  mukoperiostu a trepanácia alveol. kosti

v mieste hrotu zubného koreňa 
E 51 Zastavenie poextrakčného krvácania  
E 61 Ošetrenie a kontrola po zákroku 

dentoalveolárnnej chirurgie 
len pri komplikáciách alebo  prvej pomoci  Výplach
rany, drén,  tamponáda 

E 63 Chirurgická revízia rany ošetrenie a sutura úrazovej rany, ošetrenie
poextrakčnej alveolitídy, ekochleácia,  toaleta,
pípadne úprava kostných stien, sutúra         

C 07 Ošetrenie sťaženého prerezávania 
zuba múdrosti 

 

C 08 Úprava prominujúcej alveoly (korekcia 
intrúziou) 

za každý zub vrátane sutúry ako dodatok k výkonu
E11,E12 
 

C 41 Intraorálna incízia dentogénneho 
abscesu 

 

C 51 Primárna plastika oroantrálnej 
komunikácie 

obmedzenie: iba lekár s osvedčením 

C 61 Repozícia subluxovaného alebo 
luxovaného zuba, nalomenej alveoly, 
alebo alveolárneho výbežku 

repozícia jedného či viacerých zubov 
v rozsahu sextantu s jednoduchou fixáciou 
 

T 01 Manuálna repozícia luxácie TMK  
F 63 Stiahnutie korunky. Vykazuje sa za 

každú korunku. 
 

252 Injekcia s.c. , i.m. iba pri náhlych príhodách v rámci resuscitácie 
253 Injekcia i.v. iba pri náhlych príhodách v rámci resuscitácie 
271 Infúzia i.v.  10 - 30 min iba pri náhlych príhodách v rámci resuscitácie 
320 Umelé dýchanie (napr. z  úst do úst, 

dýchanie vakom, dýchanie aparátom) 
 

321 Umelé dýchanie a extratorakálna 
tlaková masáž srdca 

 

323 Otvorenie   horných  dýchacích   
ciest koniotómiou, koniopunkciou, 
pípadne aj endotracheálnou intubáciou
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