DODATOK číslo _
K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
č. ____________
uzatvorená podľa § 7 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou
starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zmluva“)
medzi zmluvnými stranami:

Zdravotná poisťovňa:
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
IČO: 35 942 436, DIČ: 2022051130, IČ DPH: SK2022051130
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 3627/B
krajská pobočka (napr. Bratislava, bez adresy KP),
kód : 2400
korešpondenčná adresa: Cintorínska 5, 949 01 Nitra 1
(ďalej len „Poisťovňa“)

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti:
Obchodné meno /
Priezvisko, meno a titul:
IČO / registračné číslo:
DIČ, IČ DPH:
Sídlo /
Miesto trvalého pobytu:
Zápis v registri
(iba v prípade takéhoto zápisu):
Bankové spojenie
(ďalej len „Poskytovateľ“)

I. ÚVODNÉ USTANOVENIE
1.1. Poisťovňa a Poskytovateľ sa v súlade s ustanoveniami Všeobecných zmluvných podmienok pre
zdravotnú starostlivosť (ďalej len „VZP“) dohodli na zmene Zmluvy.
II. OBSAH DODATKU
2.1. Poisťovňa a Poskytovateľ sa dohodli, že v čl. III. VÝŠKA ÚHRADY ZA ZDRAVOTNÚ
STAROSTLIVOSŤ sa v bode 3.9. písm. b. dátum „do 30.06.2022“ nahrádza novým dátumom
„do 30.09.2022“.
2.2. Poisťovňa a Poskytovateľ sa dohodli na zmene bodu 6.3. Zmluvy nasledovne:
„6.3. Na účely tejto Zmluvy sa dohodovacím konaním rozumie obdobie, počas ktorého sa
zmluvné strany usilujú predovšetkým vzájomnými rokovaniami dospieť k písomnej dohode na
nových zmluvných cenových podmienkach. Dohodovacie konanie podľa predchádzajúcej vety
začína dňom, v ktorom Zdravotná poisťovňa predložila písomný návrh nových zmluvných
cenových podmienok druhej zmluvnej strane. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do
31.12.2022, ak ďalej v zmluve nie je ustanovené inak. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že
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v prípade ak sa začne medzi zmluvnými stranami dohodovacie konanie, ktoré sa neskončí
písomnou dohodou na nových zmluvných cenových podmienkach do 31.12.2022, platnosť
a účinnosť zmluvy sa predlžuje do 31.01.2023.“
2.3. Poisťovňa a Poskytovateľ sa dohodli na zmene v Prílohe č. 4 (Cenník) tak, že tabuľka s názvom
„Výkony telemedicíny“ sa nahrádza v plnom rozsahu novou tabuľkou nasledovne:
„Výkony Telemedicíny
Výkon

Cena bodu v Eur

1b - Konzultácia prostredníctvom elektronickej pošty, SMS alebo
telefonicky (160bodov)*

Popis výkonu (ďalej len „výkon“): Konzultácia s pacientom prostredníctvom elektronickej
pošty, SMS alebo telefonicky obsahuje:
•
cielenú anamnézu, resp. anamnézu od poslednej kontroly, vo vzťahu k jednému
orgánovému systému
•

popis subjektívnych ťažkostí,

•

diagnostický záver,

•

poučenie o diéte a životospráve,

•

v prípade potreby určenie dátumu ďalšej konzultácie alebo kontroly, vrátane
predpisu potrebných liekov/ZP, ktoré vyplynuli z konzultácie ohľadom
zdravotného stavu

•

prípadne záznam o odporučení neodkladnej návštevy iného lekára

•

poskytnutie informácií pacientovi alebo zákonnému zástupcovi v súvislosti so
zdravotným stavom s diagnostickým alebo liečebným postupom vrátane
farmakoterapie
Vykazovanie výkonu:
•
výkon sa vykazuje ako zdravotná starostlivosť bez fyzikálneho vyšetrenia
pacienta;
•

zdravotná indikácia sa zdôvodňuje v zdravotnej dokumentácii;

•

súčasťou zdravotnej dokumentácie je overiteľný časový údaj o realizácii
telefonického rozhovoru, odoslaní emailu a sms správy, popis zdravotného
výkonu dátum ďalšej konzultácie alebo kontroly, prípadne záznam o odporučení
neodkladnej návštevy iného lekára;

•

výkon sa nevykazuje súčasne s inými výkonmi;

•

výkon sa nevykazuje pre telefonické objednávanie pacienta;
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•
vykazuje sa samostatne, najviac 1x za deň;
Vykonávanie výkonu: výkon vykonáva lekár, klinický psychológ

11a - Konzultácia prostredníctvom rozšírenej elektronickej
komunikácie v online prostredí (webová aplikácia,
videohovor) (210bodov)*
Popis výkonu (ďalej len „výkon“): Konzultácia s pacientom prostredníctvom

doložiteľnej elektronickej komunikácie (webová aplikácia, videohovor) v online prostredí,
ktoré je zabezpečené, prípadne umožňuje aj zdieľanie zdravotnej dokumentácie, realizáciu
fotografii pacienta / vyšetrovaného orgánu pre pridanie do zdravotnej dokumentácie a
obsahuje:
•
cielenú anamnézu, resp. anamnézu od poslednej kontroly a popis subjektívnych
ťažkostí vo vzťahu k dvom alebo viacerým orgánovým systémom
•
zhodnotenie výsledkov,
•
vypísanie receptov, prípadne vypísanie žiadaniek na ďalšie vyšetrenie,
•
poučenie pacienta,
•
diagnostický záver
•
určenie dátumu ďalšej konzultácie alebo kontroly, prípadne záznam o
odporučení neodkladnej návštevy iného lekára.
Vykazovanie zdravotného výkonu:
•
výkon sa vykazuje ako komplexná starostlivosť bez fyzikálneho vyšetrenia
•
súčasťou zdravotnej dokumentácie o výkone je overiteľný časový údaj z online
prostredia,

2

•

popis zdravotného výkonu

•

diagnostický záver, ak je potrebné dátum ďalšej konzultácie alebo kontroly

•

prípadne záznam o odporučení neodkladnej návštevy iného lekára.

•

výkon sa nevykazuje súčasne s inými výkonmi

•

ak je po konzultácii potrebná aj kontrola v ambulancii, vykazujú sa len výkony,
ktoré sa vykonali ambulantne a výkon sa nevykazuje
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•
výkon sa vykazuje samostatne, najviac 1x deň
Vykonávanie výkonu: výkon vykonáva lekár

70 - Opätovné lekárske vystavenie receptov a (alebo) poukazov (40
bodov)

Popis výkonu(ďalej len „výkon“):
•
Vystavenie receptov a/alebo poukazov elektronickou formou pre lieky/
zdravotné pomôcky, ktoré pacient užíva dlhšie ako 3 mesiace a nebola
realizovaná zmena dávkovania lieku
Vykazovanie výkonu:
•
výkon sa vykazuje ako starostlivosť bez fyzikálneho vyšetrenia pacienta
•
súčasťou zdravotnej dokumentácie o výkone je overiteľný časový údaj z online
prostredia
•
údaj, kedy bol recept vypísaný
•
údaj o predpise lieku/ zdravotnej pomôcky pacientovi prostredníctvom
elektronických služieb
•
výkon sa vzťahuje na jedného pacienta bez ohľadu na počet liekov/ zdravotnej
pomôcky, ktoré boli pacientovi predpísané
•
výkon sa nevykazuje súčasne s inými zdravotnými výkonmi
Vykazuje sa samostatne, najviac 1x za deň, bez ohľadu na počet vystavených receptov
a/alebo poukazov.
Vykonávanie zdravotného výkonu: výkon vykonáva lekár
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Pozn.:
*Maximálny pomer výkonov 1b+11a k počtu kapitovaných poistencov Poisťovne je stanovený
na 0,20. Častejšie vykazovanie je uhradené v rámci kapitácie. Pre výpočet pomeru bude
smerodajný počet kapitovaných poistencov k poslednému dňu predchádzajúceho kalendárneho
mesiaca.
„
2.4.

Ostatné ustanovenia Zmluvy nie sú týmto Dodatkom dotknuté.

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
3.1. Dodatok nadobúda účinnosť nasledujúcim dňom po jeho zverejnení na webovom sídle
Poisťovne. V prípade, že má zákonom uloženú povinnosť zverejniť Dodatok aj Poskytovateľ,
Dodatok nadobúda účinnosť nasledujúcim dňom po zverejnení Dodatku oboma zmluvnými
stranami; pre určenie účinnosti Dodatku je rozhodujúci okamih, kedy si povinnosť zverejniť
Dodatok splní v poradí prvá zmluvná strana. Poisťovňa a Poskytovateľ sa zaväzujú pristúpiť
k uzavretiu Dodatku tak, aby nadobudol účinnosť k 01.07.2022.
3.2. V prípade, ak dôjde k zverejneniu Dodatku neskôr a tým nadobudne účinnosť po 01.07.2022
Poisťovňa a Poskytovateľ sa dohodli a berú na vedomie, že pre prípad potreby zachovania
kontinuity poskytovania a úhrady zdravotnej starostlivosti poistencom Poisťovne bude
zdravotná starostlivosť poskytnutá Poskytovateľom v čase od 01.07.2022 do nadobudnutia
účinnosti tohto Dodatku uhradená v súlade s týmto Dodatkom.
3.3. Poisťovňa aj Poskytovateľ vyhlasujú, že si Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak
toho, že obsah Dodatku zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, tento Dodatok podpísali.

V ____________, dňa 30.júna 2022

___________________________
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
titul, meno a priezvisko
funkcia
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___________________________
Zväz ambulantných poskytovateľov
MUDr. Jaroslava Orosová
prezidentka

