
1.3.158.00165387.100.10.26 Zoznam zdravotných výkonov_V16: 

• V súvislosti s ochorením COVID-19 do číselníka ZZV v spolupráci s MZ SR zavádzame kódy: 

Skratka Názov Popis 

68a Príprava zdravotníckeho pracovníka na klinické 
vyšetrenie s použitím osobných ochranných 
pracovných prostriedkov a dezinfekcie pred 
a po endoskopickom výkone počas pandémie 
COVID-19 

Pred vykonaním endoskopického vyšetrenia počas pandémie COVID-19 sa používajú osobné 
ochranné prostriedky: 
respirátor FFP2-3 prekrytý rúškom 
ochranný plastikový tvárový štít alebo okuliare 
jednorazová chirurgická čiapka,  
jednorazový ochranný plášť,  
jednorazová nepremokavá plastová zástera 
jednorazové rukavice v prípade potreby aj jednorazovú lekársku ochrannú uniformu biohazard 
jednorazové návleky topánok vrátane dezinfekcie ochranných pomôcok a dezinfekcie priestorov po 
zdravotnom výkone. Osobné ochranné pomôcky sa používajú v súlade s aktualizovaným 
usmernením pre pracovníkov pracujúcich v zdravotníctve na používanie osobných ochranných 
pracovných prostriedkov(OOPP) pri starostlivosti o osoby so suspektným alebo potvrdeným 

Vykonávanie zdravotného výkonu: 

•         lekár špecialista v príslušnom špecializačnom odbore v rámci ktorého sa endoskopické 

výkony vykonávajú alebo v súlade s príslušnou certifikovanou pracovnou činnosťou, 

•         pri vykonaní zdravotných výkonov u viacerých pacientov sa pred každým vyšetrením 

vyžaduje samostatná príprava a dezinfekcia. 
298b Odber biologického materiálu do virologického 

transportného média pri podozrení na infekciu 
dýchacích ciest vysoko nákazlivým vírusom. 

Odber biologického materiálu do virologického transportného média pri podozrení na infekciu 
dýchacích ciest vysoko nákazlivým vírusom. 

1b Konzultácia prostredníctvom elektronickej pošty 
alebo telefonicky 

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. 

1c Krízová psychoterapeutická intervencia 
prostredníctvom elektronickej komunikácie 

Krízová psychoterapeutická intervencia s pacientom telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej 
pošty alebo webovej aplikácie alebo videohovoru obsahuje: cielenú anamnézu; popis subjektívnych 
ťažkostí; krízovú psychoterapeutickú intervenciu ako okamžité opatrenie pri akútnej psychickej 
dekompenzácii (napríklad pokus o samovraždu); diagnostický záver; poučenie o psychohygiene; v 



prípade potreby určenie dátumu ďalšej konzultácie alebo kontroly, vrátane predpisu; 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. 

11a Konzultácia prostredníctvom rozšírenej 
elektronickej komunikácie v online prostredí 
(webová aplikácia, videohovor) 

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 alebo k psychickej 
poruche; 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. 

 

 

 

• Zmena Nazvu a Popisu: 

Skratka Názov Popis 

3505 Bežné zahustenie alebo iná úprava biologického 
materiálu (likvor, moč alebo iné telové tekutiny) 

Bežné zahustenie alebo iná úprava biologického materiálu (likvor, moč alebo iné telové tekutiny) 

3505 Príprava na spracovanie vzoriek biologického 
materiálu na dôkaz vysoko nákazlivých 
vírusových pôvodcov infekcií dýchacích ciest 
vrátane použitia OPP a dezinfekcie. 

Príprava na spracovanie vzoriek biologického materiálu na dôkaz vysoko nákazlivých vírusových 
pôvodcov infekcií dýchacích ciest vrátane použitia OPP a dezinfekcie. 

 

• Oprava preklepu: 

Skratka Názov Popis 

5D19036 Prostatický špecifický antigén, voľný Stanovenie voľnej frakcie prostatického špecifického antigénu (fPSA) rôznymi spôsobmi detekcie. 

5D19036 Prostatický špecifický antigén, proenzýmová 
forma 

Kvantitatívne stanovenie proenzýmovej formy prostatického špecifického antigénu (p2PSA) v 
telových tekutinách rôznymi spôsobmi detekcie. 

 



1.3.158.00165387.100.10.52 Laboratórne položky_V9: 

• Pribudli položky: 

Skratka Názov Popis 

94500-6 COVID 19 RNA_Nph Ql PCR COVID 19 - RNA vo výtere z nosohltana - amplifikačné metódy - kvalitatívne 

94508-9 COVID 19 IgM_S/P Ql COVID 19 - protilátky IgM v sére/plazme - kvalitatívne 

94506-3 COVID 19 IgM_S/P Qn COVID 19 - protilátky IgM v sére/plazme - kvantitatívne 

94507-1 COVID 19 IgG_S/P Ql COVID 19 - protilátky IgG v sére/plazme - kvalitatívne 

94505-5 COVID 19 IgG_S/P Qn COVID 19 - protilátky IgG v sére/plazme - kvantitatívne 

94547-7 COVID 19 IgM+IgG_S/P Ql COVID 19 - protilátky IgM+IgG v sére/plazme - kvalitatívne 

94558-4 COVID 19 Ag_Nph Ql COVID 19 - antigén vo výtere z nosohltana - kvalitatívne 

 

 

 

1.3.158.00165387.100.10.326 Dohody o zdravotnej starotlivosti_V2: 

• Na základe Zákona č. 576/2004, §11, ods.6, 7, 8 boli do číselníka pridané položky: 

Skratka Názov Popis 

504 Väzba 576/2004 §11  ods. 6 pism (a) - Osoba vo väzbe, vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone 
detencie 

505 Azyl 576/2004 §11  ods. 6 pism (b) - Žiadateľ o azyl 

506 Zdravotná starostlivosť na základe 
rozhodnutia súdu 

576/2004 §11  ods. 6  pism (c ) - Osoba, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť na základe 
rozhodnutia súdu podľa osobitného predpisu 

507 Ozbrojené sily Slovenskej republiky 576/2004 §11  ods. 7 pism (a) - Príslušník ozbrojených síl Slovenskej republiky 

508 Policajný zbor 576/2004 §11  ods. 7 pism (b) - Príslušník policajného zboru 

509 Slovenská informačná služba 576/2004 §11  ods. 7 pism (c ) - Príslušník Slovenskej informačnej služby 

510 Národný bezpečnostný úrad 576/2004 §11  ods. 7 pism (d) - Prílušník Národného bezpečnostného úradu 

511 Zbor väzenskej a justičnej stráže 576/2004 §11  ods. 7 pism (e ) - Príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže 

512 Horská záchranná služba 576/2004 §11  ods. 7 pism (f) - Príslušník Horskej záchrannej služby 

513 Hasičský a záchranný zbor 576/2004 §11  ods. 7 pism (g) - Príslušník Hasičského a záchranného zboru 



514 Preventívna prehliadka vo vzťahu k práci 576/2004 §11  ods. 8 - Zamestnanec , ktorý je povinný podrobiť sa lekárskym preventívnym 
prehliadkam vo vzťahu k práci na účel posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu 

 

 

1.3.158.00165387.100.10.161 Zoznam komponentov_V103: 

• Pribudla položka: 

Skratka Názov Popis 

12945 deferasiroxum Deferasirox 

 

1.3.158.00165387.100.10.83 Anatomicko-terapeuticko-chemický klasifikačný systém_V105: 

• Zmena Nazvu a Popisu (červeným písmom) 

Skratka Názov Popis 

M01AE04 Fenoprofen Fenoprofen 

M01AE04 Fenoprofén Fenoprofén 

 

Skratka Názov Popis 

M01AE06 Benoxaprofen Benoxaprofen 

M01AE06 Benoxaprofén Benoxaprofén 

 

Skratka Názov Popis 

M01AE07 Suprofen Suprofen 

M01AE07 Suprofén Suprofén 

 

Skratka Názov Popis 

M01AE08 Pirprofen Pirprofen 

M01AE08 Pirprofén Pirprofén 



 

Skratka Názov Popis 

M01AE10 Indoprofen Indoprofen 

M01AE10 Indoprofén Indoprofén 

 

Skratka Názov Popis 

M01AE16 Alminoprofen Alminoprofen 

M01AE16 Alminoprofén Alminoprofén 

 

 

Skratka Názov Popis 

M01AE17 Dexketoprofen Dexketoprofen 

M01AE17 Dexketoprofén Dexketoprofén 

 

Skratka Názov Popis 

M01AE51 Ibuprofen, kombinácie Ibuprofen, kombinácie 

M01AE51 Ibuprofén, kombinácie Ibuprofén, kombinácie 

 

Skratka Názov Popis 

M01AE14 Dexibuprofen Dexibuprofen 

M01AE14 Dexibuprofén Dexibuprofén 

Skratka Nazov Popis 

M01AE15 Flunoxaprofen Flunoxaprofen 

M01AE15 Flunoxaprofén Flunoxaprofén 

 

Skratka Názov Popis 

M01AE52 Naproxen a ezomeprazol Naproxen a ezomeprazol 

M01AE52 Naproxén a ezomeprazol Naproxén a ezomeprazol 



 

Skratka Názov Popis 

M01AE56 Naproxen a mizoprostol Naproxen a mizoprostol 

M01AE56 Naproxén a mizoprostol Naproxén a mizoprostol 

 

1.3.158.00165387.100.10.124 Skratky držiteľov rozhodnutia o registrácii lieku, skratky výrobcov_V224: 

• Zmena Popisu (červeným písmom): 

Skratka Názov Popis 

FAP FAP FARCO-PHARMA 

FAP FAP FARCO-PHARMA GmbH 

 

Skratka Názov Popis 

AOI AOI Antibiotica SA 

AOI AOI ANTIBIOTICE SA 

 

Skratka Názov Popis 

SBS-1 SBS-1 SUBSTIPHARM DEVELOPPEMENT 

SBS-1 SBS-1 SUBSTIPHARM  

 

• Pribudli položky: 

Skratka Názov Popis 

SRQ-2 SRQ-2 Solara Active Pharma Sciences Limited 

NCI NCI NECLIFE PT, UNIPESSOAL LDA 

VDC-4 VDC-4 Veeda Clinical Research Pvt. Ltd. 

AKD AKD Alkaloids Private Limited 

KAO KAO Kanoria Hospital and Research Centre 

FLM-1 FLM-1 Flamingo Pharmaceuticals Ltd. 



DOE DOE DOSE INNOVA, S.L. 

BXM-1 BXM-1 Baxter Manufacturing S.p.A. 

BFC BFC Bafna Pharmaceuticals Limited 

MYG MYG Mylan Germany GmbH 

SRQ-3 SRQ-3 Solara Active Pharma Sciences Limited 

STE-1 STE-1 Sterling Pharma Solutions Ltd. 

1.3.158.00165387.100.10.125 Skratky výrobcov zdravotníckych pomôcok_V216: 

• Pribudli položky: 

Skratka Názov Popis 

SUN-GB-01 SUN-GB-01 Sunrise Medical Ltd. 

SUN-PL SUN-PL Sunrise Medical Poland Sp. z o.o. 

GNR-DK-01 GNR-DK-01 GN ReSound A/S 

DUM-TR DUM-TR DUMAN CELIK ESYA SAN. VE TIC. A.S. 

MFY-PL MFY-PL Metrum Cryofles Sp. z o.o., Sp.k. 

ALY-HK ALY-HK Alleva Medical Ltd. 

OTG-DE OTG-DE Optika GmbH  

VSU-US VSU-US Vascular Technology Incorporated 

QUG-CN QUG-CN QINGDAO HIGHTOP BIOTECH Co., Ltd. 

MZU-CN MZU-CN Microtech Medical (Hangzhou) Co., Ltd. 

AML-GB AML-GB Armstrong Medical Ltd. 

DEF-CZ DEF-CZ DEFLAMED International s.r.o. 

 

• Zmena Popisu (červeným písmom): 

Skratka Názov Popis 

LET-CZ LET-CZ Linet, spol. s r.o., 

LET-CZ LET-CZ Linet spol. s r.o. 

 


