ZOZNAM ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV
A SLUŽIEB, PRI KTORÝCH MOŽNO POŽADOVAŤ ÚHRADU

Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu
Liptovský Mikuláš

LNsP Liptovský Mikuláš vydáva Zoznam zdravotných výkonov a služieb, pri ktorých možno
požadovať úhradu v súlade so zákonom č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti
uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v platnom znení a zákonom č. 578/2004 Z. z.
o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti v platnom znení,
Predmetom tohto Zoznamu sú:
1. Výkony zdravotnej starostlivosti, pri ktorých možno požadovať úhradu
2. Služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, při ktorých možno požadovať úhradu
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Zoznam chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo
neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia
Kód
podľa
MKCH
O04

Z30.2

Z02

Z04.0
Z41.2
Z41.3

Názov choroby
Medicínsky potrat

Sterilizácia

Vyšetrenie na
administratívne účely

Krvné testy na alkohol
a návykové látky
Rutinná a rituálna
obriezka
Prepichnutie uší

Výkony
Komplexné
predoperačné
vyšetrenie
vrátane
zhodnotenia výsledkov laboratórnych a prístrojových
vyšetrení. Súčasťou výkonu je aj kompletná lekárska
správa.
-komplexné interné predoperačné vyšetrenie
-anesteziologické vyšetrenie
-gynekologické vyšetrenie
Výkon – kyretáž pre ukončenie gravidity
Komplexné
predoperačné
vyšetrenie
vrátane
zhodnotenia výsledkov laboratórnych a prístrojových
vyšetrení. Súčasťou výkonu je aj kompletná lekárska
správa.
-komplexné interné predoperačné vyšetrenie
-anesteziologické vyšetrenie
-gynekologické vyšetrenie
Výkon – uzáver tuby pre sterilizáciu
- vstupná, periodická, výstupná prehliadka
- komplexné očné vyšetrenie na vodičský preukaz
- komplexné očné vyšetrenie na zbrojný preukaz
- vyšetrenie pre poisťovňu (komerčnú)
- vydávanie lekárskych potvrdení
- iné vyšetrenia na administratívne účely

Úhrada
od
pacienta

100 %

٭

100 %

٭٭

100 %

Laboratórne vyšetrenie

100 %

Výkon - cirkumcízia
Výkon – prepichnutie ušníc

100 %
100 %

٭Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádzajú zdravotné výkony z katalógu výkonov pri interrupcii
vykonanej zo zdravotných dôvodov uvedených vo Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky
č. 74/1986 Zb., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva.

٭٭Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádzajú zdravotné výkony z katalógu výkonov pri sterilizácii, ak
je to nevyhnutné na zachovanie zdravia osoby.
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Služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, pri ktorých možno
požadovať úhradu
1. Spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti v rámci ústavnej
pohotovostnej služby
Oslobodení sú poistenci z nasledovných dôvodov:
a) zdravotná starostlivosť v rámci ÚPS bola poskytnutá v súvislosti s úrazom bezprostredne po jeho
vzniku; to neplatí, ak úraz vznikol preukázateľne v dôsledku užitia alkoholu, inej návykovej látky
alebo lieku užitého iným spôsobom, ako bolo odporučené lekárom;
b) poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rámci ÚPS trvalo viac ako 2 hodiny;
c) ak bol poistenec následne prijatý do ústavnej starostlivosti;
d) ak ide o maloleté dieťa a o poskytnite zdravotnej starostlivosti žiada zariadenie, v ktorom je dieťa
umiestnené na základe rozhodnutia súdu alebo orgánu sociálnoprávnej ochrany detí..
Výška poplatku je 10,00 EUR, okrem nasledovných prípadov:
a) 2,00 EUR – ak bol poistenec na ošetrenie v ÚPS odoslaný poskytovateľom ambulantnej
pohotovostnej služby (LSPP);
b) 2,00 EUR – ak sa v okrese sa neposkytuje ambulantná pohotovostná služba (LSPP) a ak je
zdravotná starostlivosť v rámci ÚPS poskytnutá v pracovný deň v čase 16:00-22.00 hod. alebo
v deň pracovného pokoja v čase 7.00-22.00 hod.
2. Pobyt sprievodcu v ústavnej starostlivosti ...................................................................

3,30 EUR

Oslobodení pacienti:
a) do troch rokov veku prijatý do ústavnej starostlivosti, ak jeho sprievodcom je jeho zákonný zástupca, opatrovník,
poručník, iná fyzická osoba ako rodič, ktorá má maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa
v náhradnej osobnej starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa v pestúnskej starostlivosti, alebo osoba, ktorá má záujem stať
sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené do starostlivosti;
b) do 18 rokov veku prijatý do ústavnej starostlivosti na onkologickú liečbu, ak jeho sprievodcom je jeho zákonný
zástupca, opatrovník, poručník, iná fyzická osoba ako rodič, ktorá má maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti,
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osoba, ktorá má dieťa v náhradnej osobnej starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa v pestúnskej starostlivosti, alebo osoba,
ktorá má záujem stať sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené do starostlivosti;
c) dojčiaca matka prijatá do ústavnej starostlivosti, ak jej sprievodcom je dojča,
d) dojča prijaté do ústavnej starostlivosti, ak jeho sprievodcom je dojčiaca matka.

3.

Vypracovanie lekárskeho posudku ............................................................................. 35,00 EUR
Pozn.: uhrádza fyzická osoba alebo právnická osoba, na ktorej vyžiadanie sa lekársky posudok vypracoval alebo výpis
zo zdravotnej dokumentácie poskytol.
Lekársky posudok je výsledok posúdenia zdravotnej spôsobilosti na prácu; zdravotného stavu v súvislosti s uznaním
choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania; bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia pri úrazoch,
chorobách z povolania a iných poškodeniach na zdraví.

4. Poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie na účely súvisiace s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti .................................................................................................................

2,00 EUR

Pozn.: uhrádza fyzická osoba alebo právnická osoba, na ktorej vyžiadanie sa lekársky posudok vypracoval alebo výpis
zo zdravotnej dokumentácie poskytol.
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