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1. Aktualizované verejné prísľuby zdravotných poisťovní

Aktualizácia Verejného prísľubu VšZP k 4.4.2022
Predmetom tejto aktualizácie sú podmienky úhrady očkovania proti ochoreniu

COVID-19, ktoré sú uvedené v časti B. bod 4 prísľubu.
Aktuálny verejný prísľub: Verejný prísľub
Predchádzajúce verejné prísľuby Archív verejných prísľubov

Stanovisko ZP Dôvera k aktuálnej situácii od 1.4.2022
Dôvera aktualizovala svoje stanovisko s účinnosťou do 15.4.2022, pričom uvádza,
že jeho platnosť sa v závislosti od vývoja aktuálnej epidemiologickej situácie môže
predĺžiť.
Aktuálne znenie: Stanovisko k aktuálnej epidemiologickej situácii

Stanovisko ZP Union k aktuálnej epidemiologickej situácii od 1.4.2022
ZP Union predĺžila platnosť verejného prísľubu „Stanovisko k aktuálnej situácii v
súvislosti s ochorením COVID-19“ a usmernení k tzv. covidovým výkonom
(telemedicína, 62a, 62b, 64, 67, 68a, 629a, 629b, 252K, 252L) do 30.04.2022.
Aktuálne znenie: Stanovisko k aktuálnej situácii v súvislosti s ochorením COVID-19
Usmernenie k vykazovaniu výkonov telemedicíny
Podmienky uhrádzania výkonu 68a u pneumologicko - ftizeologických odborností
Usmernenie k vykazovaniu príplatkového výkonu 68a u vybraných
zubnolekárskych odborností
Podmienky uhrádzania výkonu 68a u gastroenterologických odborností
Usmernenie k vykazovaniu príplatkových výkonov č. 64 a 67
Usmernenie k vykazovaniu základných výkonov č. 62a a 62b
Usmernenie k vykazovaniu a uhrádzaniu výkonov č. 252K a 252L
Usmernenie k vykazovaniu výkonov č. 629a a 629b

2. Zámeny zdravotníckych pomôcok pre inkontinenciu a bezlepkových 
potravín a surovín od 1.4.2022

V súvislosti so zmenou zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych
pomôckach dňa 1.4.2022 nadobudlo účinnosť nové znenie § 121 (Výdaj
humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín) ods. 14 – 17.
Okrem vymedzenia pojmu dietetická potravina a zdravotnícka pomôcka pre
inkontinenciu, novelizovaný zákon ustanovuje možnosť náhrady bezlepkových
potravín (podskupina V06CE) a zdravotníckych pomôcok pre inkontinenciu
(podskupiny B1 - B5) nasledovne:
Ak je pacientovi predpísaná zdravotnícka pomôcka pre inkontinenciu alebo
bezlepková potravina, osoba, ktorá vydáva humánny liek, zdravotnícku pomôcku a
dietetickú potravinu je oprávnená na základe preskripčného záznamu, lekárskeho
predpisu alebo na základe lekárskeho poukazu vydať náhradnú zdravotnícku
pomôcku pre inkontinenciu alebo náhradnú bezlepkovú potravinu, ak o to
poistenec požiada, a to podľa jeho vlastného výberu maximálne do množstva,

https://www.vszp.sk/files/poskytovatelia/aktualne/verejny-prislub_4-davka-nova-vakcina.pdf
https://www.dovera.sk/aktuality/4021-stanovisko-dovery-k-aktualnej-epidemiologickej-situacii
https://www.union.sk/wp-content/uploads/2022/03/Stanovisko-k-aktualnej-situacii-v-suvislosti-s-ochorenim-COVID-19_k-01.04.2022.pdf
https://www.union.sk/wp-content/uploads/2022/03/Usmernenie-k-vykazovaniu-vykonov-telemediciny_k-01.04.2022.pdf
https://www.union.sk/wp-content/uploads/2022/03/Podmienky-uhradzania-vykonu-68a-u-pneumologicko-ftizeologickych-odbornosti-k-1.4.2022.pdf
https://www.union.sk/wp-content/uploads/2022/03/Podmienky-uhradzania-vykonu-68a-u-stomatologickych-odbornosti-k-01.04.2022.pdf
https://www.union.sk/wp-content/uploads/2022/03/Podmienky-uhradzania-vykonu-68a-u-gastroenterologickych-odbornosti-k-01.04.2022.pdf
https://www.union.sk/wp-content/uploads/2022/03/Usmernenie-k-vykazovaniu-priplatkovych-vykonov-v-suvislosti-s-vyuzivanim-osobitnych-ochrannych-pracovnych-prostriedkov_k-01.04.2022.pdf
https://www.union.sk/wp-content/uploads/2022/03/Usmernenie-k-vykazovaniu-vykonov-62a-a-62b_k-01.04.2022.pdf
https://www.union.sk/wp-content/uploads/2022/03/Usmernenie-k-vykazovaniu-a-uhradzaniu-vykonov-c.-252K-a-252L-k-01.04.2022.pdf
https://www.union.sk/wp-content/uploads/2022/03/Usmernenie-k-vykazovaniu-vykonov-629a-a-629b_k-01.04.2022.pdf


ktoré je predpísané v preskripčnom zázname, na lekárskom predpise alebo na
lekárskom poukaze. Výdajom náhradnej zdravotníckej pomôcky pre inkontinenciu
alebo náhradnej bezlepkovej potraviny nemôže byť prekročený množstvový ani
finančný limit uvedený v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
alebo v zozname kategorizovaných dietetických potravín.

V súvislosti so uvedenou zmenou zákona, prináša ZP Dôvera nasledovnú
informáciu:
Zámeny bezlepkových potravín a surovín (ďalej len „bezlepková potravina") budú
dovolené iba pre produkty z podskupín: V06CEA1, V06CEA2, V06CEA3, V06CEA4,
V06CEB1, V06CEB2, V06CEB3, V06CEB4 a iba v rámci týchto podskupín.
Možnosť zámeny zdravotníckych pomôcok pre inkontinenciu (podskupiny B1-B5)
a) v množstve podľa preskripčného záznamu (ďalej len „PZ") a
b) v limite podľa diagnózy (ďalej len „DG").
Zámena je možná v rámci podskupiny, ale aj v rámci triedy, vzhľadom na príslušný

stupeň inkontinencie, t.j. nasledovne:
• Pri DG U99.01 (druhý stupeň inkontinencie) sa môžu navzájom zamieňať

pomôcky z podskupín B1.1, B2.1, B2.2, B4.
• Pri DG U99.02 a U99.03 (tretí stupeň inkontinencie) sa môžu navzájom

zamieňať pomôcky z podskupín B1.2, B2.1, B2.2, B3.1, B3.2, B4, B5.
Náhrady skontrolujú pri výdaji lekárne a výdajne.

Viac k problematike nájdete na stránke zdravotnej poisťovne Dôvera: „Pre lekárov:
Zámeny zdravotníckych pomôcok pre inkontinenciu a bezlepkových potravín a
surovín od 1.4.2022“

3. Pripomienkuje sa Národný program reforiem SR na rok 2022

Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený Národný program
reforiem 2022. Predkladateľom materiálu je Igor Matovič.

Podľa materiálu sa hlavnou reformou rezortu zdravotníctva má stať optimalizácia
siete nemocníc. Počíta sa tiež so zvýšením dostupnosti záchrannej zdravotnej
služby, ktorá má nadväzovať na potreby novej siete nemocníc. Ďalej sa má
posilniť primárna starostlivosť a tá má byť základným integračným bodom
zdravotnej starostlivosti o pacienta. Pokračovať sa má aj v implementácii
úsporných opatrení, najvýraznejšie by sa malo šetrenie týkať liekovej politiky.
Reformy sa majú týkať starostlivosti o duševné zdravie, dlhodobej
starostlivosti a ďalším oblastiam.

https://www.dovera.sk/lekar/aktuality/4818-pre-lekarov-zameny-zdravotnickych-pomocok-pre-inkontinenciu-a-bezlepkovych-potravin-a-surovin-od-1-4-2022


V odpočte sa môžeme dočítať o prvej časti reformy všeobecnej ambulantnej

starostlivosti. Tá sa týka aktualizovaných pravidiel (napr. každoročné

prehodnocovanie verejnej minimálnej siete) , ktoré majú zabezpečiť

dostatočný počet všeobecných lekárov na celom Slovensku, ktoré platia od

februára 2022. Súčasťou prvej fázy reformy VAS má byť finančná podpora pri

vytvorení nových ambulancií v nedostatkových okresoch, ktorá bola zavedená

v januári tohto roku. Vyplácanie príspevkov s výškou príspevku do 60,6 tis. Eur

na jednu ambulanciu, má byť realizované v druhej polovici roka 2022. Očakáva

sa ta vznik 30 nových ambulancií v roku 2022.

Opatrenia už teda máme, ale nevieme kde získame ten „dostatočný

počet všeobecných lekárov“, keď podmienky práce v primárnej starostlivosti

(ale aj v špecializovanej ambulantnej starostlivosti) sú pre mladých lekárov

neatraktívne a neustále sa zhoršujú. Nepochopiteľné je aj pravidlo pre dotácie,

ktoré sú určené výlučne na vznik nových ambulancií. Pre všetkých –

dosluhujúceho lekára – mladého lekára – pacienta, je prevzatie existujúcej

zabehnutej ambulancie najvýhodnejšie. Len reformné pravidlá ho

nepodporujú. Starší lekár tak s odchodom do dôchodku už len odovzdá

zdravotnú dokumentáciu svojich pacientov lekárovi VÚC, zhasne a zamkne.

V druhej časti reformy všeobecnej ambulantnej starostlivosti bude témou

rozšírenie kompetencií lekárov, sestier a pomocného personálu. Kto tie

rozšírené kompetencie bude vykonávať nevedno. Hovorí sa aj o revízii

úhradového mechanizmu pre poskytovateľov všeobecnej ambulantnej

starostlivosti, ku ktorej má dôjsť v tomto roku. Dúfame, že sa nedostane do

parlamentu poslaneckým návrhom....

Takže približne takto sa má posilniť primárna starostlivosť, ktorá má byť

základným integračným bodom zdravotnej starostlivosti o pacienta.

Úsporné opatrenia sú pre nás ďalšou boľavou témou. Sú tu už niekoľko rokov,

v rozpočte sa s nimi počíta ako s hotovými peniazmi, ale ku skutočnej úspore

nedochádza.

Úsporu má zabezpečiť pripravovaná reforma liekovej politiky (129 miliónov
eur) a efektívnejší nákupom zdravotníckych pomôcok (15 miliónov
eur). Ušetriť sa má aj na pacientoch. Teda na využívaní a cenách laboratórnej
a zobrazovacej techniky a znížením počtu návštev špecialistov prechodom do
všeobecnej ambulantnej starostlivosti (nehovorí sa na každom kroku
o kritickom nedostatku všeobecných lekárov?). V tabuľke s úspornými
opatreniami a píše aj o úsporných opatreniach v pôrodníctve, kde už dlhšiu
dobu sú tŕňom v oku preventívne prehliadky v tehotenstve.


