
Preventívne výkony v zmysle zákona 577/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov,
hradené nad rámec ceny kapitácie a zmluvného rozsahu

Príloha č. 14-D

Obsah:

Vykonáva:

Okruh 
poistencov:

Periodicita:

Názov výkonu Indikačné obmedzenie
1. preventívna prehliadka – bazálne vyšetrenie novorodenca
Komplexné pediatrické vyšetrenie vrátane kompletnej anamnézy, zhodnotenia správy od neonatológa, založenia
zdravotnej dokumentácie. Pri vyšetrení sa posudzuje celkový stav dieťaťa, koža a svalový tonus. Hodnotí sa: tvar a
veľkosť veľkej fontanely (VF), švy, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos, ústna dutina a tvar podnebia; auskultačný nález
na srdci; stav pupka; slabiny, pulzácie tepien, stav semenníkov; symetria dolných končatín, pohyblivosť bedrových
kĺbov. Vyšetria sa novorodenecké reflexy. Poskytne sa poradenstvo rodičom, podporí sa laktačný program.

vykonáva sa v domácom prostredí do 48 hodín po prepustení
novorodenca z nemocnice alebo pôrodnice. 

2. preventívna prehliadka
Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu,
vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos, ústna dutina a
tvar podnebia; tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nález na srdci a pľúcach; veľkosť pečene a stav
pupka; slabiny, pulzácie tepien, stav semenníkov; symetria dolných končatín, pohyblivosť bedrových kĺbov. Vyšetrí sa
psychomotorický vývin. Poskytne sa poradenstvo rodičom, podporí sa laktačný program.

vykonáva sa do 4. týždňa života. 

3. preventívna prehliadka
Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu,
vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos, ústna dutina a
tvar podnebia; tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nález na srdci a pľúcach; veľkosť pečene a stav
pupka; slabiny, pulzácie tepien, stav semenníkov; symetria dolných končatín, pohyblivosť bedrových kĺbov. Vyšetrí sa
psychomotorický vývin. Poskytne sa poradenstvo rodičom, podporí sa laktačný program.

vykonáva sa v 5. až 7. týždni života

4. preventívna prehliadka
Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu,
vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos, ústna dutina;
tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nález na srdci a pľúcach; veľkosť pečene a stav pupka; slabiny,
pulzácie tepien, stav semenníkov; symetria dolných končatín, pohyblivosť bedrových kĺbov. Vyšetrí sa
psychomotorický vývin. Zhodnotia sa jazvy po BCG očkovaní, skontroluje sa vykonanie ortopedického skríningu.
Poskytne sa poradenstvo rodičom, podporí sa laktačný program.

vykonáva sa v 8. až 10. týždni života

Všeobecná ambulantná starostlivosť : Preventívne prehliadky detí

Z o z n a m    v ý k o n o v (kód výkonu; cena bodu; názov výkonu; indikačné obmedenie)
3) jedna preventívna prehliadka poistenca od troch rokov veku do 18 rokov veku raz za dva roky

2) jedna preventívna prehliadka poistenca vo veku osemnásť mesiacov

Komplexné pediatrické vyšetrenie zahŕňajúce poradenstvo rodičom. Pravidelné povinné očkovanie je možné vykonať počas aj mimo preventívnej prehliadky. Lekár zabezpečí výkony 
SVLZ na príslušnom odbornom pracovisku. 

Kapitujúci všeobecný lekár pre deti a dorast, typ ZS 102, kód odbornosti 008 a PZS uvedený v odseku "Indikačné obmedzenie"

poistenci do dovŕšenia 15 (18) rokov veku

1) deväť preventívnych prehliadok poistenca do jedného roku veku, z toho najmenej tri do troch mesiacov veku

Kód výkonu

142

143

143a

144

Príkaz generálnej riaditeľky VšZP č. 62/15/2009 účinný od 01. 07. 2009
Platobné podmienky na rok 2009 v zmluvách s PZS na území SR 1/8



Preventívne výkony v zmysle zákona 577/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov,
hradené nad rámec ceny kapitácie a zmluvného rozsahu

Príloha č. 14-D

5. preventívna prehliadka
Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu,
vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos, ústna dutina;
tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nález na srdci a pľúcach; veľkosť pečene a stav pupka; slabiny,
pulzácie tepien, stav pohlavných orgánov; symetria dolných končatín, pohyblivosť bedrových kĺbov. Vyšetrí sa
psychomotorický vývin. Poskytne sa poradenstvo rodičom, podporí sa laktačný program. 

vykonáva sa v 3. až 4. mesiaci života 

6. preventívna prehliadka
Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu,
vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos, ústna dutina;
tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nález na srdci a pľúcach; veľkosť pečene a stav pupka; slabiny,
pulzácie tepien, stav pohlavných orgánov; symetria dolných končatín, pohyblivosť. Vyšetrí sa psychomotorický vývin.
Orientačne sa vyšetrí sluch, reakcie očí a moč. Poskytne sa poradenstvo rodičom, podporí sa laktačný program. 

vykonáva sa v 5. až 6. mesiaci života 

7. preventívna prehliadka
Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu,
vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos, ústna dutina,
stav dentície; tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nález na srdci a pľúcach; veľkosť pečene a stav
pupka; slabiny, pulzácie tepien, stav pohlavných orgánov; symetria dolných končatín, pohyblivosť. Vyšetrí sa
psychomotorický vývin. Orientačne sa vyšetrí sluch a zraková ostrosť. Poskytne sa poradenstvo rodičom vrátane
informácie o fluorizácii, podporí sa laktačný program. 

vykonáva sa v 7. až 8. mesiaci života  

8. preventívna prehliadka
Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu,
vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos, ústna dutina,
stav dentície; tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nález na srdci a pľúcach; veľkosť pečene a stav
pupka; slabiny, pulzácie tepien, stav pohlavných orgánov; symetria dolných končatín, pohyblivosť. Vyšetrí sa
psychomotorický vývin. Orientačne sa vyšetrí sluch a zraková ostrosť. Poskytne sa poradenstvo rodičom vrátane
informácie o fluorizácii, podporí sa laktačný program. 

vykonáva sa v 9. až 10. mesiaci života 

9. preventívna prehliadka
Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu,
vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos, ústna dutina,
stav dentície; tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nález na srdci a pľúcach; veľkosť pečene a stav
pupka; slabiny, pulzácie tepien, stav pohlavných orgánov; symetria dolných končatín, pohyblivosť. Vyšetrí sa
psychomotorický vývin. Orientačne sa vyšetrí sluch a zraková ostrosť. Poskytne sa poradenstvo rodičom vrátane
informácie o fluorizácii, podporí sa laktačný program.

vykonáva sa v 11. až 12. mesiaci života 

10. preventívna prehliadka
Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu,
vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos, ústna dutina,
stav dentície; tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nález na srdci a pľúcach; veľkosť pečene a stav
pupka; slabiny, pulzácie tepien, stav pohlavných orgánov; symetria dolných končatín, pohyblivosť. Vyšetrí sa
psychomotorický vývin. Orientačne sa vyšetrí sluch a zraková ostrosť. Poskytne sa poradenstvo rodičom vrátane
informácie o fluorizácii, podporí sa laktačný program. 

vykonáva sa do 18. mesiaca života 
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11. preventívna prehliadka
Výkon zahŕňa: anamnézu od rodičov so zameraním na nové anamneastické údaje. Vyšetrenie celkového stavu,
antropometrické merania. Kompletné pediatrické vyšetrenie. Overenie laterality, znalosť farby, odmeranie krvného
tlaku, vyšetrenie moču, vyšetrenie reči, slovnej zásoby, vyšetrenie sluchu, kontrola chrbtice, genitálu. Odoslanie
dieťaťa na potrebné odborné vyšetrenie. Posúdenie psychického vývoja. Zhodnotenie sociálnej situácie. Poskytne sa
poradenstvo rodičom vrátane výživy. 

vykonáva sa v 3. roku života 

12. preventívna prehliadka
Rozhovor s rodičmi zameraný na nové anamnestické údaje. Antropometrické merania. Vyšetrenie spočívajúce z
posúdenia celkového stavu dieťaťa. Kompletné pediatrické fyzikálne vyšetrenie. Hodnotenie psychomotorického
vývoja. Vyšetrenie zrakovej ostrosti, vyšetrenie sluchu. Vyšetrenie tlaku krvi, moču. Vyšetrenie znalosti farieb, ich
slovné označenie. Udržiavanie telesnej čistoty. Posúdenie zaradenia dieťaťa do kolektívu v predškolskom období.
Zhodnotenie sociálnej situácie. Pravidelné poradenstvo  vrátane výživy. 

vykonáva sa v 5. roku života 

13. preventívna prehliadka
Rozhovor s rodičmi zameraný na nové anamnestické údaje. Antropometrické merania. Vyšetrenie spočívajúce z
posúdenia celkového stavu dieťaťa. Kompletné pediatrické fyzikálne vyšetrenie. Hodnotenie psychomotorického
vývoja. Vyšetrenie tlaku krvi, moču. Vyšetrenie znalosti farieb, ich slovné označenie. Vyšetrenie zrakovej ostrosti,
vyšetrenie sluchu. Posúdenie školskej zrelosti. Posúdenie zdravotnej schopnosti vo vzťahu k povinnej školskej
telesnej výchove. Zhodnotenie sociálnej situácie. Pravidelné poradenstvo.

vykonáva sa v 6. roku života alebo v 7. roku, ak poistenec
nenastúpil školskú dochádzku 

14. preventívna prehliadka
Výkon zahŕňa: Antropometrické merania. Vyšetrenie spočívajúce z posúdenia celkového stavu dieťaťa. Kompletné
pediatrické fyzikálne vyšetrenie. Vyšetrenie zrakovej ostrosti, vyšetrenie sluchu. Vyšetrenie tlaku krvi, moču.
Sledovanie úrovne v škole. Zhodnotenie sociálnej situácie. Pravidelné poradenstvo rodičom.

vykonáva sa v 9. roku života

15. preventívna prehliadka
Výkon zahŕňa: Antropometrické merania. Vyšetrenie spočívajúce z posúdenia celkového stavu dieťaťa. Kompletné
pediatrické fyzikálne vyšetrenie. Vyšetrenie zamerané na deformity chrbtice, deformity nôh, posúdenie pohlavného
vývoja. Vyšetrenie zrakovej ostrosti, vyšetrenie sluchu. Vyšetrenie tlaku krvi, moču. Posúdenie zdravotnej schopnosti
vo vzťahu k povinnej školskej telesnej výchove. Poruchy správania. Zhodnotenie sociálnej situácie. Vyšetrenie hladiny
celkového cholesterolu. Pravidelné poradenstvo rodičom. 

vykonáva sa v 11. roku života

Cholesterol celkový - odber, posúdenie a zhodnotenie výsledkov, poučenie poistenca a ev. odoslanie do ŠAS. vykonáva sa v 11.  a 17 roku života 

16. preventívna prehliadka
Výkon zahŕňa: Antropometrické merania. Vyšetrenie spočívajúce z posúdenia celkového stavu dieťaťa. Kompletné
pediatrické fyzikálne vyšetrenie. Vyšetrenie zamerané na deformity chrbtice, deformity nôh, posúdenie pohlavného
vývoja. Vyšetrenie zrakovej ostrosti, vyšetrenie sluchu. Vyšetrenie tlaku krvi, moču. Posúdenie zdravotnej schopnosti
vo vzťahu k povinnej školskej telesnej výchove. Pohovor s rodičmi o otázke vhodnej voľby povolania a posúdenie
prípadnej zmeny pracovnej schopnosti. Zhodnotenie sociálnej situácie. Pravidelné poradenstvo rodičom. 

vykonáva sa v 13. roku života
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17. preventívna prehliadka
Výkon zahŕňa: Antropometrické merania. Zhodnotenie kompletného zdravotného stavu. Vyšetrenie spočívajúce z
posúdenia celkového stavu dieťaťa. Kompletné pediatrické fyzikálne vyšetrenie so záverom. Posúdenie pohlavného
vývoja, vyšetrenie zrakovej ostrosti, vyšetrenie sluchu. Vyšetrenie tlaku krvi a moču. Záverečné hodnotenie celkového
zdravotného stavu, spísanie epikrízy a odchýlok a porúch od normy. Pravidelné poradenstvo.

vykonáva sa v 15. roku života

Preventívna prehliadka v 17. roku života, ktorá zahrňa komplexné zhodnotenie zdravotného stavu a vyšetrenie
celkového cholesterolu 

súčasne sa vykazuje aj výkon 159b

Obsah:

Vykonáva:

Okruh 
poistencov:
Periodicita:

Názov výkonu Indikačné obmedzenie
Základná preventívna prehliadka.                                                                                                                                       
Poznámka: výkon č. 160 je možné vykázať iba vtedy, ak PP bola vykonaná v plnom rozsahu, tzn. ak v účte poistenca 
sú s výkonom  č. 160 vykázané všetky   výkony podľa prílohy 2 zákona č. 577/2004 povinné vzhľadom na vek 
poistenca.  

raz za dva roky, v prípade darcov krvi raz za rok

Okultné krvácanie v stolici Výkon č. 159A je možné vykazovať u poistencov vo veku od
dovršenia 50 roku života, raz za 2 roky. Výkon 159A je
súčasťou preventívnej prehliadky, preto výkon č. 160 je možné
akceptovať iba vtedy, ak súčasťou prehliadky je aj výkon č.
159A.Výkon 159A je nutné vykázať do 30 dní od vykázania
výkonu 160- preventívna prehliadka  

EKG - štandardný 12-zvodový  (výkon 15p alebo výkon 5702p vykázaný spolu s výkonom 160). Výkon 5702p si 
vyžaduje zdôvodnenie v zdravotnej dokumentácii. Výkony 15p a 5702p sú totožné s výkonmi uvedenými v katalógu 
výkonov pod kódmi 15c a 5702.    

u poistencov, ktorí dovŕšili 40 rokov veku; v prípade, že
ambulancia nie je vybavená EKG prístrojom výkon vykoná a
vykáže lekár s príslušnou špecializáciou

160

raz za dva roky, v prípade darcov krvi raz za rok
Z o z n a m    v ý k o n o v (kód výkonu; cena bodu; názov výkonu; indikačné obmedenie)

159A

15P      (5302P) 

Kód výkonu

149b

149d

Všeobecná ambulantná starostlivosť: Preventívna starostlivosť o dorast a dospelých

Základná preventívna prehliadka obsahuje komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov, kontrola stavu očkovania (napr. tetanus), vyšetrenie pulzu a tlaku krvi, kontrola
hmotnosti, vrátane rád a dokumentácie. Súčasťou vyšetrenia u mužov je palpačné vyšetrenie prostaty per rectum. V prípade, že v tom istom roku sa má vykonať per rectum
vyšetrenie v rámci preventívneho vyšetrenia urológom, lekársky nález urológa sa založí do dokumentácie ako súčasť preventívnej prehliadky. Laboratórne vyšetrenia: moč chemicky,
močový sediment, glykémia, kreatinin, krvný obraz vrátane trombocytov. Lekár zabezpečí výkony SVLZ na príslušnom  odbornom pracovisku. 

1) Lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo (typ ZS 101, kód odb.: 020)                                                                                                                                  
2) v prípade poistencov do 28. roku veku aj lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria alebo dorastové lekárstvo (od 15 rokov do 18 rokov veku + 364 dní: aj lekár, typ 
ZS  102, kód odbornosti: 008;  vo veku 19 rokov až 28 rokov vrátane: aj lekár, typ ZS 102, kód 022)                                                                                                                                    
3) PZS uvedený v odseku "Indikačné obmedzenie"                                                                                                                                                                                      

poistenci starší ako 18 rokov
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dychový test na helicobakter pylori  (350 bodov za výkon) u poistencov od dovŕšenia 19 roku veku do 20 rokov veku
vrátane, s dg. Z11 alebo Z13 v nadväznosti na výkon 4114a
vykonávaný vo vybranom pracovisku SVLZ. 

Obsah:

Vykonáva:
Okruh 
poistencov:
Periodicita:

Názov výkonu Indikačné obmedzenie

Vyšetrenie na včasnú diagnostiku rakoviny u ženy vrátane rád, ak vyšetrenie trvá dlhšie ako 20 minút. (Anamnéza,
inšpekcia a palpácia prsníkov, inšpekcia genitálií, vyšetrenie per rectum, nastavenie spekula, gynekologické
vyšetrenie vrátane odberu výteru na cytologické vyšetrenie.) Kolposkopické vyšetrenie sa môže vykazovať ako výkon
pod kódom 1070. Vyšetrenia sa vykazujú v rozsahu určenom v prílohe č. 2 zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti.

1x ročne

Ultrasonografia transvaginálna, abdominálna.
Ultrasonografia prsníkov. Raz za 2 roky.5308

Obsah

Vykonáva

Skríning rakoviny krčka maternice a prsníka je zameraný na aktívne  a  organizované  vyhľadávanie rakoviny krčka  maternice a prsníka.
Skríning vyhodnocuje „ Referenčné skríningové centrum“(+). Súčasťou skríningu je aj poskytovanie potrebného poradenstva. Lekár zabezpečí výkony SVLZ na príslušnom
pracovisku.

Lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo. Cytologické stery z krčka maternice vyhodnocujú certifikované cytologické laboratóriá (++). Rtg
mamografické vyšetrenia sa  vykonávajú na pracoviskách spĺňajúcich podmienky stanovené v Odbornom usmernení Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 28222/2005.

Raz za rok

                       Skríning rakoviny krčka maternice a prsníka

Z o z n a m    v ý k o n o v (kód výkonu; cena bodu; názov výkonu; indikačné obmedenie)

Špecializovaná ambulantná starostlivosť- gynakológia: Preventívna starostlivosť v materstve

Špecializovaná ambulantná starostlivosť- gynekológia: Preventívna gynekologická prehliadka

ženy od 18 rokov veku alebo od prvej ťarchavosti

Preventívna gynekologická prehliadka je komplexné gynekologické vyšetrenie zamerané na vyhľadávanie a včasnú diagnostiku organických a funkčných porúch ženských pohlavných
orgánov. Súčasťou prehliadky je dôkladná anamnéza a odborné poradenstvo v otázkach antikoncepcie, hormonálnej substitučnej liečby, prevencie sexuálne prenosných ochorení a 
poučenie o zvýšenom riziku gynekologických malignít v súvislosti s pozitívnou rodinnou anamnézou a prítomnosťou ďalších rizikových faktorov u ženy. Doklad o absolvovaní 
preventívnej gynekologickej prehliadky je podmienkou kompletizácie preventívnej prehliadky u praktického lekára.

lekár so špecializáciou v odbore gynekológia a pôrodníctvo 

Okruh 
poistencov     

Periodicita

Skríning rakoviny krčka maternice: ženy vo veku 23 – 64 rokov. 
Skríning rakoviny prsníka: ženy vo veku 40 – 69 rokov. 

Skríning rakoviny krčka maternice: prvé dva odbery cytológie v ročnom intervale. V prípade negativity týchto dvoch cytologických výsledkov pokračovať v 3-ročnom intervale do veku 
64 rokov.Uvedená periodicita platí aj pre poistenkyňu, u ktorej sa začal skríning aj neskôr ako v 23. roku života. Skríning sa vo veku 64 rokov ukončí ak budú posledné 3 cytologické 
nálezy negatívne.Skríning rakoviny prsníka: raz za 2 roky.

738A

Kód výkonu

157

5305, 5303 
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Preventívne výkony v zmysle zákona 577/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov,
hradené nad rámec ceny kapitácie a zmluvného rozsahu

Príloha č. 14-D

Obsah:

Vykonáva:
Okruh 
poistencov:

Periodicita:

Názov výkonu Indikačné obmedzenie
Prvé vyšetrenie v rámci predpôrodnej starostlivosti o ťarchavé s určením termínu pôrodu vrátane zisťovania
anamnézy a vystavenia materského preukazu, ako aj rady ťarchavej o starostlivosť v ťarchavosti vrátane vyšetrenia
TK, pulzu, hmotnosti 1x počas tarchavosti pod dg. Z34 alebo Z35
Vyšetrenie a rady v priebehu ťarchavosti s vyhodnotením nálezov so zreteľom na riziká gravidity 

1x mesačne max. 7x počas ťarchavosti pod dg. Z34 alebo Z35
Ultrazvukové sledovanie ťarchavosti vrátane biometrie a posúdenie vývoja orgánov vrátane obrazovej dokumentácie

najviac 3 razy počas  ťarchavosti s dg. Z34 alebo Z35
Vyšetrenie a rady v šestonedieľke v 6. až 8. týždni po pôrode, výkon sa môže vykazovať iba raz v súvislosti so
šestonedelím. 1 x do 8 týždňov po pôrode

Obsah:

Vykonáva:
Okruh 
poistencov:
Periodicita:

Názov výkonu Indikačné obmedzenie
Vyšetrenie na včasné rozpoznanie ochorenia na roakovinu u muža vrátane rád v nádväznosti na preventívny výkon č.5302 ako súčasť 

preventívnej prehliadky
US vyšetrenie malej panvy muža transabdominálne

103

Z o z n a m    v ý k o n o v (kód výkonu; cena bodu; názov výkonu; indikačné obmedenie)
Kód výkonu

Z o z n a m    v ý k o n o v (kód výkonu; cena bodu; názov výkonu; indikačné obmedenie)
Kód výkonu

102

raz za tri roky

lekár so špecializáciou v odbore gynekológia a pôrodníctvo  (kód 009 v type ZS 103)

ťarchavé ženy

raz mesačne počas ťarchavosti a raz 6 týždňov po pôrode

Anamnéza: termín ostatnej menštruácie, možný termín koncepcie, anamnéza predchádzajúcich chorôb, počet a priebeh predchádzajúcich ťarchavostí. Užívanie liekov, fajčenie,
požívanie alkoholu.
Fyzikálne vyšetrenie: výška, hmotnosť, krvný tlak, celkové fyzikálne vyšetrenie. Vyšetrenie brucha a panvy: stanovenie veľkosti maternice, vyšetrenie kostenej panvy na symetriu a
primeranosť, vyšetrenie kŕčka maternice a od 6. týždňa vyšetrenie oziev plodu. 
Špeciálne vyšetrenia: stanovenie HCG v moči, vyšetrenie krvnej skupiny a Rh faktora, kompletného krvného obrazu, trombocytov, doby zrážania a doby krvácania, moču chemicky,
močového sedimentu, BWR, HBsAg, HIV, glykémie, protilátok pri toxoplazmóze a rubeole, prípadne ďalších biochemických parametrov v závislosti od klinického obrazu a
subjektívnych ťažkostí. Stanovenie alfa-fetoproteínu v sére matky. Lekár zabezpečí výkony SVLZ na príslušnom odbornom pracovisku.

105

muži od 50. roku veku

Kompletná preventívna urologická prehliadka zahŕňa: fyzikálne vyšetrenie, palpačné vyšetrenie prostaty per rektum, palpačné vyšetrenie semenníkov, ultrazvukové vyšetrenie 
prostaty. Laboratórne vyšetrenia: moč chemicky, močový sediment, kreatinín, PSA. Lekár zabezpečí výkony SVLZ na príslušnom odbornom pracovisku. Ak sa v kalendárnom roku 
majú vykonať dve preventívne prehliadky (preventívna starostlivosť o dorast a dospelých, preventívna gynekologická prehliadka, preventívna urologická prehliadka), laboratórne 
vyšetrenia sa vykonávajú len raz. Lekár, ktorý vykonal preventívnu prehliadku ako prvý, má povinnosť poskytnúť výsledky laboratórnych vyšetrení ďalšiemu lekárovi.

lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore urológia

Špecializovaná ambulantná starostlivosť- urológia: Preventívna urologická prehliadka

108 (5808)

158

5302
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Preventívne výkony v zmysle zákona 577/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov,
hradené nad rámec ceny kapitácie a zmluvného rozsahu

Príloha č. 14-D

Obsah:

Vykonáva:
Okruh 
poistencov:
Periodicita:

Názov výkonu Indikačné obmedzenie
Preventívna stomatologická prehliadka u poistencov od 18 rokov veku; ak z výsledku prehliadky 

vyplýva potreba ďalšieho ošetrenia preventívneho charakteru 
(odstránenie povlakov, zubného kameňa), je takto poskytnutý 
výkon pripočítatelhou položkou k preventívnej prehliadke

Preventívna pedostomatologická prehliadka u poistencov do 18 rokov veku; ak z výsledku prehliadky 
vyplýva potreba ďalšieho ošetrenia preventívneho alebo 
invazívneho charakteru (odstránenie povlakov, zubného 
kameňa, výplň alebo extrakcia atď), je takto poskytnutý výkon 
pripočítatelňou položkou k preventívnej prehliadke

Preventívna stomatologická prehliadka v tehotenstve 2x u poisteniek počas toho istého tehotenstva

Obsah

Okruh 
poistencov
Periodicita

Názov výkonu Indikačné obmedzenie
dychový test na helicobakter pylori   (350 bodov za výkon) u poistencov od dovŕšenia 19 roku veku do 20 rokov veku

vrátane, s dg. Z11 alebo Z13 v nadväznosti na výkon 4114a
vykonávaný vo vybranom pracovisku SVLZ. 

Obsah

Vykonáva lekár   so   špecializáciou   v   špecializačnom   odbore gastroenterológia,  detská gastroenterológia alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo
preventívna prehliadka poistenca s vykonaním dychového testu na Helicobacter pylori

1. Preventívne vykonanie dychového testu na Helicobacter pylori
Špecializovaná ambulantná starostlivosť- gastroenterológia: Preventívna gastroenterologická prehliadka

D06

D02a

Podrobná prehliadka chrupu, parodontu, mäkkých tkanív ústnej dutiny, kontrola medzičelústných vzťahov a vzájomného postavenia zubov, zubných náhrad, dentálnej hygieny a 
hygienických návykov, určenie indexov KPE a CPITN.

zubný lekár
všetci

2) U poistencov, ktorí dosiahli 18 rokov veku, jedenkrát v kalendárnom roku.
3) U tehotných poistenkýň dva razy počas toho istého tehotenstva, a to na začiatku prvého a na začiatku tretieho trimestra.

Z o z n a m    v ý k o n o v (kód výkonu; cena bodu; názov výkonu; indikačné obmedenie)

Špecializovaná ambulantná starostlivosť- stomatológia: Preventívna stomatologická prehliadka

jeden raz

preventívna prehliadka konečníka a hrubého čreva kolonoskopom spočíva vo vykonaní kolonoskopického vyšetrenia od análneho otvoru po cékum. Vyšetrenie je zamerané na
vyhľadávanie polypov a včasných štádií rakoviny hrubého čreva a konečníka. Pri zistení nádoru alebo polypu sa z jeho povrchu odoberá vzorka tkaniva, ktorá sa odosiela na
histologické vyšetrenie. V priebehu toho istého vyšetrenia sa vykonáva odstránenie polypu. Získaný polyp sa odosiela na histologické vyšetrenie

Z o z n a m    v ý k o n o v (kód výkonu; cena bodu; názov výkonu; indikačné obmedenie)

2. Preventívna prehliadka konečníka a hrubého čreva kolonoskopom

Kód výkonu

738A

1) U poistencov, ktorí ešte nedosiahli 18 rokov veku, dvakrát v kalendárnom roku.

Kód výkonu

D02

poistenci od 19 do 20 rokov veku
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Preventívne výkony v zmysle zákona 577/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov,
hradené nad rámec ceny kapitácie a zmluvného rozsahu

Príloha č. 14-D

Vykonáva

Okruh 
poistencov

Periodicita

Kód 
výkonu

cena bodu 
€/Sk

Názov výkonu Indikačné obmedzenie

kolonoskopické vyšetrenie od análneho otvoru po cékum  (2360 bodov za výkon) vek nad 50 rokov, frekvencia 1x za 10 rokov, s dg Z12.1. . Na
vyšetrenie poistenca posiela všeobecný lekár pre dospelých a
výmenný lístok je súčasťou zdravotnej dokumenátácie
gastroenerológa. 

kolonoskopické vyšetrenie od análneho otvoru po cékum (2360 bodov za výkon) vek od dovŕšenia 18 roku veku do 50 rokov veku vrátane,
frekvecnia 1x5 rokov, u poistencov: s pozítívnou rodinnou
anamnézou na Ca hrubeho čreva s dg Z12.1 Na vyšetrenie
poistenca posiela všeobecný lekár pre dospelých po zistení
pozitívneho vyšetrenia stolice na OK, alebo pri zistení
zvýšeného rizika vzniku nádorového ochorenia hrubého čreva.
Zvýšené riziko musí byť zdokumentované v zdravotnej
dokumentácii všeobecného lekára pre dospelých a
gastroenterológa. Výmenný lístok od všeobecného lekára pre
dospelých je súčasťou zdravotnej dokmuentácie u
gastroenterológa

poistenci vo veku nad 50 rokov; u poistencov so zvýšeným rizikom ochorenia na rakovinu hrubého čreva a konečníka sa preventívna kolonoskopická prehliadka konečníka a hrubého
čreva vykonáva bez vekového obmedzenia

lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gastroenterológia alebo  lekár  s certifikátom v certifikačnej pracovnej činnosti - diagnostická a intervenčná kolonoskopia äkód 048)

763P

763M

v tabuľke sú uvedené  len  preventívne výkony v zmysle zákona 577/2004Z. Z. v znení neskorších predpisov.

Z o z n a m    v ý k o n o v (kód výkonu; cena bodu; názov výkonu; indikačné obmedenie)

raz za desať rokov; pri negativite prvej preventívnej kolonoskopickej prehliadky konečníka a hrubého čreva u poistencov so zvýšeným rizikom ochorenia na rakovinu hrubého čreva
a konečníka sa vykonáva ďalšia preventívna kolonoskopická prehliadka konečníka a hrubého čreva v periodicite raz za 5 rokov
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