Usmernenie k vykazovaniu základných výkonov č. 62a a 62b
(6.aktualizácia)

Podmienky úhrady základných výkonov č. 62a a 62b uvedené v tomto dokumente platia za obdobie
od 1.1.2022 do 28.2.2022.

Výkon č. 62a - Cielené vyšetrenie pacienta s respiračným syndrómom pri pandémii COVID-19
Obsahová náplň výkonu:
Cielené vyšetrenie za účelom nasadenia správnej liečby, zahŕňa fyzikálne vyšetrenie so zameraním na
infekčné ochorenia s prenosom vzdušnou cestou v súvislosti s koronavírusmi, so zhodnotením
laboratórnych výsledkov (vrátane SARS-CoV-2, chrípkový vírus, RSV) vo väzbe na individuálne
nastavenie ambulantnej (domácej) terapie alebo prípadného indikovania ústavnej liečby.
Cena za
Druh ZS
Poznámka
výkon (€)
Výkon:
VLD*
- nie je možné súčasne vykazovať na úhradu do zdravotnej poisťovne
VLDD*
s inými výkonmi,
GYN*
- zdravotná poisťovňa uhrádza maximálne jeden krát za deň u jedného
20
poistenca s potvrdeným laboratórnym výsledkom (PCR test) alebo
APS
antigénovým testom na prítomnosť SARS-CoV-2 nie starším ako 14 dní
v deň poskytnutia výkonu
UPS a UP
- sa vykazuje s diagnózou U07.1
- vykazuje maximálne 1 krát za 7 kalendárnych na jedného poistenca
*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).

Výkon č. 62b - Vyšetrenie pacienta s potvrdeným ochorením COVID-19
Obsahová náplň výkonu:
Diagnostické iniciálne alebo kontrolné vyšetrenie v príslušnom špecializačnom odbore u pacienta s
potvrdeným ochorením Covid 19. Podľa diagnózy, syndrómu alebo symptómu, (cielená anamnéza,
popis subjektívnych ťažkostí a objektívne fyzikálne vyšetrenie so zameraním na konkrétny symptóm,
syndróm alebo diagnózu, zhodnotenie dostupných laboratórnych, pomocných a konziliárnych
vyšetrení, stanovenie diagnózy, vypísanie lekárskej správy, vypísanie lekárskych predpisov, prípadne
lekárskych poukazov, vypísanie žiadaniek, indikácia potrebných laboratórnych, pomocných alebo iných
odborných vyšetrení, odporúčanie terapie a ďalšieho postupu, prípadne termínu najbližšej kontroly.

Zdravotný výkon vykonáva lekár špecialista v príslušnom špecializačnom odbore. Zdravotný výkon
vykazuje príslušný lekár špecialista v prípade, že bolo indikované odborné vyšetrenie v niektorom
špecializačnom odbore u pacienta s ochorením COVID-19, so základnou diagnózou inou ako je U07.1.
Zdravotný výkon sa vykonáva s použitím osobných ochranných pomôcok.

Druh ZS

ŠAS*

Počet
bodov za
výkon

900
bodov

Cena bodu
Poznámka
(€)

Zmluvná
cena bodu
za výkony
ŠAS

Výkon:
- nie je možné súčasne vykazovať na úhradu do zdravotnej
poisťovne s výkonom 67 alebo výkonom 68a,
- zdravotná poisťovňa uhrádza maximálne jeden krát za
deň u jedného poistenca s potvrdeným laboratórnym
výsledkom (PCR test) alebo antigénovým testom na
prítomnosť SARS-CoV-2 nie starším ako 14 dní v deň
poskytnutia výkonu.

*Okrem zubno-lekárskych odborností

Spoločné podmienky vykazovania výkonov 62a a 62b
Union ZP bude akceptovať vykázanie daných výkonov za súčasného splnenia nasledovných podmienok:
1. Výkon sa vykonáva s použitím osobitných ochranných pracovných prostriedkov:
• respirátor FFP2-3, ktorý musí byť prekrytý rúškom, ak má výdychový ventil
• ochranný plastikový tvárový štít alebo okuliare,
• jednorazovú chirurgickú čiapku,
• jednorazový ochranný plášť,
• jednorazové rukavice.
2. Zrealizuje sa dezinfekcia bezprostredného priestoru po výkone; splnenie uvedenej podmienky sa
nevyžaduje, ak sa výkon poskytuje mimo ambulancie poskytovateľa.
3. 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,
• výkon súčasne nie je možné odložiť na čas po skončení vyhlásenia mimoriadnej situácie na
území Slovenskej republiky v súvislosti pandémiou ochorenia COVID-19.
V Bratislave, dňa 29.12.2021
Union zdravotná poisťovňa, a.s.

