Usmernenie k vykazovaniu výkonov č. 629a a 629b
(7.aktualizácia)
Podmienky úhrady výkonov č. 629a a 629b uvedené v tomto dokumente platia za obdobie
od 01.01.2022 do 28.02.2022.

Výkon č. 629a - Skríningový antigénový test SARS-CoV-2
Obsahová náplň výkonu:
Skríningový, rýchly antigénový test SARS-CoV-2 zahŕňa odber biologického materiálu na stanovenie
antigénov SARS-CoV-2, vrátane použitia osobných ochranných pracovných prostriedkov a dezinfekcie.
Zdravotný výkon vykonáva lekár alebo sestra, sestra špecialistka alebo iný zdravotnícky pracovník.
Vyhodnotenie je súčasťou zdravotného výkonu.
Druh ZS
VLD*
VLDD*
ŠAS
GYN*
ADOS**
STOM
APS
Zubná LSPP
UPS a UP

Cena za
Poznámka
výkon (€)
Ak samotný antigénový test poskytovateľ odplatne nadobudol na
vlastné náklady, môže si k výkonu vykázať pripočítateľnú položku
s označením „AGTC“ v cene 4,80 €. V tomto prípade je poskytovateľ
povinný doklad o odplatnom nadobudnutí antigénového testu
uchovávať najmenej po dobu 3 rokov od dodania antigénového testu
5,20
poskytovateľovi a po túto dobu kedykoľvek zdravotnej poisťovni na
jej žiadosť tento doklad doručiť v kópii a/alebo predložiť v origináli na
nahliadnutie.

*Akceptuje sa u kapitovaných poistencov (nad rámec kapitácie), nekapitovaných poistencov (ak ide o neodkladnú ZS) a
poistencov EÚ (ak spĺňajú legislatívne podmienky nároku úhrady ZS u EÚ poistencov).
**Akceptuje sa, ak bol výkon indikovaný lekárom.

Výkon č. 629b - Skríningový antigénový test SARS-CoV-2 imunofluorerscenčnou metódou
Obsahová náplň výkonu:
Skríningový, rýchly antigénový test SARS-CoV-2 imunofluorescenčnou metódou zahŕňa odber
biologického materiálu na stanovenie antigénov SARS-CoV-2 imunofluorescenčnou metódou pomocou
prístroja na odčítanie výsledku reakcie, vrátane použitia osobných ochranných pracovných
prostriedkov a dezinfekcie. Zdravotný výkon vykonáva lekár alebo sestra, sestra špecialistka alebo iný
zdravotnícky pracovník. Vyhodnotenie je súčasťou zdravotného výkonu.
Cena za
výkon (€)
10,20

Poznámka

Výkon sa akceptuje, ak ho zdravotná poisťovňa osobitne zazmluvnila u daného
poskytovateľa na základe jeho predchádzajúcej písomnej žiadosti po zdokladovaní
vlastníctva alebo iného oprávnenia využívať prístroj na odčítanie výsledku reakcie.

Spoločné podmienky vykazovania výkonov 629a a 629b
Union ZP bude akceptovať vykázanie daných výkonov za súčasného splnenia nasledovných podmienok:
1. Výkon:
• je indikovaný na základe klinickej (nie výlučne epidemiologickej) indikácie ošetrujúceho lekára,
• uhrádza sa u symptomatického pacienta s klinickými príznakmi respiračného syndrómu,
• vykazuje sa diagnózou U07.1 alebo U07.2,
• sa uhrádza u jedného poistenca maximálne 2x za 30 dní,
• bol zrealizovaný za pomoci certifikovaného antigénového testu.
2. Odber pre účely daných výkonov sa vykonáva s použitím osobitných ochranných pracovných
prostriedkov:
• respirátor FFP2-3, ktorý je prekrytý rúškom, ak obsahuje výdychový ventil
• ochranný plastikový tvárový štít alebo okuliare,
• jednorazové rukavice.
3. Zrealizuje sa dezinfekcia bezprostredného priestoru po odbere pre účely daných výkonov; splnenie
uvedenej podmienky sa nevyžaduje, ak sa výkon poskytuje mimo ambulancie poskytovateľa.
4. Zároveň sú splnené aj tieto podmienky:
• ide o zdravotnú starostlivosť hradenú z verejného zdravotného poistenia,
• výkon je poskytnutý v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky
v súvislosti pandémiou ochorenia COVID-19,
• poskytovateľ v prípade pozitívne testovaného poistenca zabezpečil ďalší manažment
starostlivosti o pacienta.
5. Výkony 629a a 629b nie je možné vzájomne kombinovať pri jednom vyšetrení pacienta.
V Bratislave, dňa 29.12.2021
Union zdravotná poisťovňa, a.s.

