315

500

Punkcia pečene, sleziny, pankreasu, obličky, pľúc alebo prostaty

316

220

Punkcia Douglasovho priestoru

317

360

Punkcia tumoru adnexov, prípadne aj punkcia Douglasovho priestoru

318

100

Punkcia močového mechúra alebo hydrokély
Ak lekár s inou špecializáciou ako rádiológ vykonáva výkony č.314 až 318 za použitia
niektorých z modatít používaných v rádiológii (skiaskopia, USG, CT, NMR) vykáže si tento
výkon z časti SVLZ.
4. NÁHLE OPATRENIA

320

150

Umelé dýchanie (napríklad z úst do úst, dýchanie vakom,dýchanie aparátom)

321

350

Umelé dýchanie a extratorakálna tlaková masáž srdca

322

200

Ústna a nasotracheálna intubácia

323

500

325

100

326

500

330

220

Otvorenie horných dýchacích ciest koniotómiou, koniopunkciou, prípadne aj
endotracheálnou intubáciou
Elektrokardioskopia v akútnom prípade
Extratorakálna elektrodefibrilácia a (alebo) transezofageálna elektrodefibrilácia a
(alebo) stimulácia srdca
Výplach žalúdka žalúdkovou sondou

331

500

Tamponáda balónovou sondou pri krvácaní varixov ezofágu a (alebo) varixov fundusu

332

30

Inhalácia kyslíka vrátane inhalovaného kyslíka, za každých 30 minút.
Všetky uvedené výkony vykonávajú v prípade potreby aj lekári rýchlej zdravotnej pomoci.

333

Hyperbarická oxygenoterapia - jeden pacient vo veľkej komore, pri vitálnej liečbe za 2
3 000
hodiny

334

1 000 Hyperbarická oxygenoterapia pri plánovanej liečbe pre jedného pacienta za 2 hodiny
5. PROKTOLÓGIA

360

60

361

120

Digitálne vyšetrenie konečníka, prípadne aj prostaty. Výkon č. 360 sa neúčtuje popri
výkonoch č. 1až 8,12,13,15a, 60 až 63, 101 až 105, 157, 162 až 166.
Proktoskopia

362

40

Leptanie v konečníku

363

160

Digitálne vyprázdnenie konečníka

364

80

Repozícia análneho slizničného prolapsu

365

220

Repozícia prietrže konečníka

366

200

Nekrvavé rozšírenie sfinktera konečníka

367

200

368

170

370

150

Incízia perianálnej trombózy vrátane expresie trombu, prípadne aj šitie alebo zavedenie
drenážnej nite do análnej fistule

371

320

Obliterácia a (alebo) operatívne odstránenie hemoroidálnych uzlov alebo odstránenie
análnych polypov vrátane digitálneho vyhmatania, proktoskopie a prípadne leptania

372

280

Odstránenie cudzích telies z konečníka. Okrem výkonu č. 367 sa prípadná potrebná
rektoskopia účtuje.
Análne vyšetrovanie dilatačným spekulom.

373

420

Operatívne odstránenie hypertrofických cirkumanálnych kožných záhybov a (alebo)
excízie perianálnych trombóz
Ošetrenie hemoroidov jednou ligatúrou vrátane proktoskopie.

374

500

Kryochirurgický zásah v oblasti konečníka

375

300

Elektrokoagulácia v oblasti konečníka
6. ANESTÉZIOLOGICKÉ VÝKONY
Nasledujúce znenie výkonov platí, ak z uvedeného nevyplýva inak, pre lokálnu anestéziu,
celkovú anestéziu pri diagnostických alebo liečebných zásahoch, a pre bolestivé
ošetrenie. Pri primárnom použití viacerých spôsobov celkovej anestézie a lokálnej
anestézie sa spoločne započítava len najvyššie hodnotený výkon.
Popri anestéziologických výkonoch sa výkony č. 40 a 41 nemôžu vykazovať. Výkony č.
400, 406, 410 a 267 môže vykonávať aj lekár so špecializáciou v odbore všeobecné
lekárstvo. Výkony č.400,406,410,415,423, vykonáva aj odborný lekár s príslušnou
špecializačnou kvalifikáciou.

129

400

30

Povrchová anestézia hlbokých častí nosa, bubienka a (alebo) bubienkovej dutiny alebo
močovej rúry a (alebo) močového mechúra a (alebo) povrchová anestézia rohovky,
spojovky a (alebo) povrchová anestézia pokožky. Uvedený výkon môže vykonávať lekár so
špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo, otorinolaryngológ, oftalmológ, urológ,
stomatochirurg.

401

100

Povrchová anestézia oropharyngu alebo hltana alebo hrtana a (alebo) bronchiálnej oblasti.
Tento výkon môže vykonávať otorinolaryngológ,pneumológ,hrudný chirug,chirurg.

406

100

Infiltračná anestézia jednej oblasti s použitím lokálneho anestetika v množstve do 5 ml.

120

Infiltračná anestézia jednej oblasti s použitím lokálneho anestetika v množstve viac ako 5
ml.Tento výkon môže vykonávať lekár so špecializáciou v odbore všeobecné
lekárstvo,chirurg,traumatológ, algeziológ a lekári ostatných medicínskych odborov, ktorí sú
oprávnení uvedený výkon vykonávať podľa špecializačných náplní.

110

Lokálna anestézia pri bolestivom ošetrení, pri jednom ošetrení. Tento výkon môže
vykonávať lekár so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo,chirurg,traumatológ,
algeziológ a lekári ostatných medicínskych odborností, ktoré sú oprávnené uvedený výkon
vykonávať podľa špecializačných náplní.

415

160

Lokálna anestézia jedného alebo viacerých malých stavcových zhybov, pri jednom
ošetrení.Tento výkon môže vykonávať lekár so špecializáciou v odbore všeobecné
lekárstvo,chirurg,traumatológ, algeziológ a lekári ostatných medicínskych odborností, ktorí sú
oprávnení uvedený výkon vykonávať podľa špecializačných náplní.

421

180

Zvodná anestézia prsta na ruke alebo nohe.

422

250

Zvodná anestézia nervu alebo ganglia na spodine lebky alebo retrobulbárna anestézia.
Výkon vykonáva neurochirurg,oftalmológ, anesteziológ.

423

150

Alkoholizácia periférnych vetiev trojklaného nervu.Výkon vykonáva
neurológ,neurochirurg,algeziológ.

60a

500

Komplexné predoperačné vyšetrenie, vrátenia zhodnotenia výsledkov laboratórnych a
prístrojových vyšetrení. Súčasťou výkonu je aj kompletná lekárska správa. Výkon č. 60a sa
nemôže vykazovať súčasne s výkonmi č. 60, 62, 63. Výkon možno vykazovať iba raz v rámci
jednej operácie.

407

410

Kritériá na určenie úhrady výkonov:
1.) Ak sa operačný alebo neoperačný výkon plne hradí z verejného zdravotného poistenia,
hradí sa takýmto spôsobom aj anestetická starostlivosť.
2.) Ak sa operačný alebo neoperačný výkon vykonávaný čiastočne úhradza pacientom,
takýmto spôsobom sa hradí aj anestetická starostlivosť.
3.) Ak sa výkon operačnej alebo neoperačnej povahy realizuje na základe zmluvného
pripoistenia, rovnakým spôsobom sa hradí aj anestetická starostlivosť.
4.) Ak sa výkon operačnej alebo neoperačnej povahy hradí v plnej výške pacientom, hradí sa
pacientom v plnej výške aj anestetická starostlivosť.
Pri vykonaní príslušného výkonu anestézie sa môže vykazovať príslušný kód anestézie,
pričom základná úhrada je za anestéziu vrátane nutnej prípravy pred anestéziou ako aj
max.15 min. budenia po anestézii za jednotný čistý čas anestézie do jednej hodiny trvania.
Ak čistý čas anestézie prekročí 1 hodinu, pripočíta sa bodové hodnotenie za každých
ukončených 20 minút anestézie nad 1 hodinu trvania čistého času anestézie, ak nie je
uvedené inak.
Vo výkone anestézií sú zahrnuté: premedikácia, príprava pacienta na anestéziu, zavedenie
snímačov, intravenóznych prístupov, náhradné diely, údržba, opravy kalibrácie, filtre,
sterilizácia, dezinfekcia, cena kyslíka, vzduchu,N20,a poanestetická starostlivosť do 15 min.
od ukončenia anestézie.
Vo výkone anestézie nie sú zahrnuté: anestetiká, infúzie, svalové relaxanciá, antidotá, iné
lieky, séra, očkovacie látky, krv a krvné deriváty, spotrebný a špeciálny zdravotnícky materiál.
Ďalšie výkony súvisiace s podávaním anestézie pre detských a rizikových pacientov sú
jednorázové bez ohľadu na dĺžku výkonu. Poanestetická starostlivosť sa môže vykazovať len
v prípade, že bola vykonaná anestéziológom alebo sestrou v zobúdzacej izbe, v trvaní
maximálne 2 hodiny od ukončenia anestézie.

139

80

Celková intravenózna anestézia do 30 minút trvania výkonu. Anestetický výkon, ktorého čistý
čas anestézie nepresiahol 30 min. Anestetiká,analgetiká alebo iné látky používané v
2 981 anesteziológii sa aplikujú výhradne intravenóznym spôsobom, bez použitia svalových
relaxancií, intubácie a riadenej umelej ventilácie pľúc. Je prípustné aplikovať kyslík a vzduch
inhalačne, nie však iné plynné /inhalačné/ anestetiká a N2O.

81

Celková intravenózna anestézia nad 30 minút trvania výkonu /TIVA-totálna intraveózna
anestézia/ bez použitia svalových relaxácií. Anastetiká,analgetiká alebo iné látky používané v
5 803 anesteziológii sa aplikujú výhradne intravenóznym spôsobom,bez použitia svalových
relaxancií,intubácie a riadenej umelej ventilácie pľúc -UVP.Je prípustné aplikovať kyslík a
vzduch inhalačne, nie však iné /inhalačné/anestetiká a N2O.

81a

Celková intravenózna anestézia nad 30 minút trvania výkonu /TIVA-totálna intraveózna
1 161 anestézia/ bez použitia svalových relaxácií.Uvedené bodové hodnotenie je za každých
ukončených 20 minút anestézie nad 1 hodinu trvania čistého času anestézie.

82

Totálna intravenózna anestézia /TIVA/bez časového obmedzenia s použitím svalových
relaxácií,intubáciou a UVP. /TIVA s použitím ľubovoľného intravenózneho
6 216
anestetika,analgetika,svalových relaxácií, pričom sa môže aplikovať zmes kyslíka,vzduch, nie
však N20,alebo inhalačné anestetikum.

82a

Totálna intravenózna anestézia /TIVA/bez časového obmedzenia s použitím svalových
1 243 relaxácií,intubáciou a UVP. Uvedené bodové hodnotenie je za každých ukončených 20 minút
anestézie nad 1 hodinu trvania čistého času anestézie.

83

Inhalačná anestézia /maskou,endotracheálnou kanylou a pod/. /použitie výhradne inhalačnej
5 800 anestézie,t.j. bez použitia i.v,i.m alebo rektálnych aplikačných foriem úvodu anestézie,t.j.
použitie len plynných anestetík aj na úvod do anestézie a použitie aj na vedenie anestézie/.

83a

1 160

Inhalačná anestézia /maskou,endotracheálnou kanylou a pod/. Uvedené bodové hodnotenie
je za každých ukončených 20 minút anestézie nad 1 hodinu trvania čistého času anestézie

84

2 969

Intramuskulárna alebo rektálna anestézia bez použitia inhalačných anestetík./ anestézia
spravidla jednorázovým podaním anestetika /i.m,per rectum../,bez intubácie,relaxácie a
UVP,bez inhalačných anestetík vrátane N20,prípustné je podávanie kyslíka. Účtuje sa
maximálne 1 hod. výkonu.

85

Celková,kombinovaná anestézia aplikovaná maskou /bez intubácie/.Celková anestézia s
5 809 ľubovoľným spôsobom úvodu /i.v,i.m a pod/ s ľubovoľným inhalačným anestetikom/kmi a
analgetikami aplikovaná maskou -nie intubačne/.

85a

1 162

86

Celková kombinovaná anestézia aplikovaná endotracheálnou kanylou. /celková anestézia s
ľubovoľným spôsobom úvodu /i.v,i.m a pod./ s ľubovoľným inhalačným anestetikom/ami,a
5 906
analgetikami,aplikovaná endotracheálnou kanylou,ale bez použitia svalových relaxancií a
UVP/.

86a

Celková kombinovaná anestézia aplikovaná endotracheálnou kanylou. Uvedené bodové
1 181 hodnotenie je za každých ukončených 20 minút anestézie nad 1 hodinu trvania čistého času
anestézie.

87

Celková kombinovaná anestézia aplikovaná endotracheálnou kanylou s použitím svalových
relaxancií a UVP. /kombinovaná celková anestézia s ľubovoľným spôsobom úvodu /i.v,i.m a
6 241
pod/ s ľubovoľným inhalačným anestetikom /kmi a analgetikami aplikovaná endotracheálnou
kanylou, s použitím svalových relaxancií a UVP/.

87a

Celková kombinovaná anestézia aplikovaná endotracheálnou kanylou s použitím svalových
1 248 relaxancií a UVP. Uvedené bodové hodnotenie je za každých ukončených 20 minút anestézie
nad 1 hodinu trvania čistého času anestézie.

88

5 800

88a

1 160

89

Celková,kombinovaná anestézia aplikovaná maskou /bez intubácie/. Bodové hodnotenie za
každých ukončených 20 minút anestézie nad 1 hodinu trvania čistého času anestézie.

Spinálna anestézia /jednorázové podanie anestetika a iných liečiv /analgetík a pod/ do
spinálneho kanála ihlou vrátane i.v.podávania roztokov a v prípade potreby sympatomimetík/.

Spinálna anestézia. Uvedené bodové hodnotenie je za každých ukončených 20 minút
anestézie nad 1 hodinu trvania čistého času anestézie.
Epidurálna anestézia,vrátane kaudálnej anestézie. /jednorázové podanie anestetika a iných
5 766 liečiv /analgetík a pod./ do epidurálneho priestoru ihlou,vrátane i.v.podávania roztokov a v
prípade potreby sympatomimetík/.

149

Epidurálna anestézia,vrátane kaudálnej anestézie.Uvedené bodové hodnotenie je za každých
ukončených 20 minút anestézie nad 1 hodinu trvania čistého času anestézie.

89a

1 153

90

Spinálna anestézia s použitím katétra, kontinuálna spinálna anestézia s použitím katétra
alebo kombinovaná spinálna a epidurálna anestézia s použitím katétra, alebo epidurálna
anestézia s použitím katétra. /zavedenie katétra do spinálneho kanála za účelom podávania
5 975 anestetík a iných liečiv /analgetík a pod./,alebo kombinovaná anestézia s použitím
jednorázovej aplikácie anestetika do spinálneho kanála a do epidurálneho priestoru
špeciálnym setom. Epidurálna anestézia aplikovaná katétrom,vrátane i.v. podávania roztokov
v prípade potreby sympatomimetík/.

90a

Spinálna anestézia s použitím katétra, kontinuálna spinálna anestézia s použitím katétra
alebo kombinovaná spinálna a epidurálna anestézia s použitím katétra, alebo epidurálna
1 195
anestézia s použitím katétra. Uvedené bodové hodnotenie je za každých ukončených 20
minút anestézie nad 1 hodinu trvania čistého času anestézie.

91

Blokáda nervového pletenca alebo periférneho rervu / jednorázové podanie anestetika iných
liečiv /analgetík a pod./ k nervovému pletencu spravidla ihlou,vrátane lokalizačnej diagnostiky
2 878
neurostimulačným prístrojom ,vrátane i.v. podávania roztokov a v prípade potreby
sympatomimetík.

91a

576

Blokáda nervového pletenca alebo periférneho nervu. Uvedené bodové hodnotenie je za
každých ukončených 20 minút anestézie nad 1 hodinu trvania čistého času anestézie.

92

Kombinovaná zvodová anestézia /epidurálna-spinálna spravidla aplikovaná katétrom/ s
celkovou anestéziou,relaxáciou a UVP./aplikácia lokálneho anestetika epidurálnym
5 800
/intrathekálnym/ katétrom v kombinácii s celkovou anestéziou vedenou napr.ako v bode
3,resp8/.

92a

1 160

93

93a

94

94a

Kombinovaná zvodová anestézia. Uvedené bodové hodnotenie je za každých ukončených 20
minút anestézie nad 1 hodinu trvania čistého času anestézie.
Analgosedácia. /farmakologické utlmenie pacienta podrobujúceho sa operačnému alebo
2 114 neoperačnému výkonu do takej miery, aby nevnímal podnety z okolia, pričom neupadá do
anestézie, t.j úplne nestráca vedomia/.
423

Analgosedácia. Uvedené bodové hodnotenie je za každých ukončených 20 minút anestézie
nad 1 hodinu trvania čistého času anestézie.

Standby analgézia pri výkone iného lekára. /prítomnosť anestetického tímu pri výkone iného
lekára, pričom anesteziológ dohliada na vitálne funkcie pacienta - prípadne ho monitoruje,
2 041 podáva infúzie a potrebné lieky,zvyčajne však nie sedatíva,anestetiká a analgetiká s pod./ V
prípade potreby podávať analgetiká alebo sedatíva sa činnosť hodnotí ako analgosedácia
ako v bode 14./.
408

Standby analgézia pri výkone iného lekára.Uvedené bodové hodnotenie za každých
ukončených 20 minút anestézie nad 1 hodinu trvania čistého času.

95

Blokáda nervového pletenca so zavedením katétra na kontinuálne podávanie anestetika.
/podanie anestetika a iných liečiv /analgetík a pod/ k nervovému pletencu zvyčajne katétrom,
5 156
ktorý je k pletencu vopred zavedený, vrátane lokalizačnej diagnostiky neurostimulačným
prístrojom,vrátane i.v. podávania roztokov a v prípade potreby sympatomimetík/.

95a

Blokáda nervového pletenca so zavedením katétra na kontinuálne podávanie anestetika.
1 031 Uvedené bodové hodnotenie je za každých ukončených 20 minút anestézie nad 1 hodinu
trvania čistého času anestézie.

95b

95c

96

97

Blokáda niektorého nervu/nervov. / Rozumie sa selektívna blokáda niektorého nervu/nervov
5 156 jednorázovým podaním anestetika, alebo aplikácia katétra s opakovaným podávaním
anestetika k nervu/.
Blokáda niektorého nervu/nervov. Uvedené bodové hodnotenie je za každých ukončených 20
1 031
minút anestézie nad 1 hodinu trvania čistého času anestézie.
Anestézia i.v. aplikáciou anestetika podľa Biera. /aplikácia lokálneho anestetika prípadne
iných liečiv /analgetík a pod/ do venózneho systému na hornej alebo dolnej končatine - po jej
2 944
odkrvení a zastavení cirkulácie-stiahnutím prívodnej artérie. Maximálna doba aplikácie je do
50 min. Minimálna doba nedorkvenia pri použití Mesocaínu je 20 min./.
Ďalšie výkony súvisiace s podávaním anestézie.
Podanie anestézie u detí do 5 rokov.Príplatok pri akomkoľvek anestetickom výkone ak bola
1 000 anestézia aplikovaná u dieťaťa do 5 rokov veku. Započítava sa jednorázovo bez ohľadu na
dĺžku anestézie.
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