
 

Zoznam vykonávaných zdravotných výkonov  

neštátnou internou a reumatologickou ambulanciou Lege Artis, s.r.o. 
Neštátna interná a reumatologická ambulancia Lege Artis, s.r.o. má uzatvorenú zmluvu  

so  zdravotnou poisťovňou Union, a.s. 

čísla značia číslo kódu v Katalógu zdravotných výkonov 

1 

Rada 

Pod radou sa rozumie poskytnutie informácií pacientovi alebo zákonnému zástupcovi v súvislosti so 

zdravotným stavom. Výkon pod kódom 1 nemožno vykazovať súčasne s inými výkonmi. Výkon 

nemožno vykazovať pri telefonickom objednávaní pacienta. 

10 

 Rozbor a plánovanie cielených terapeutických postupov na ovplyvnenie chronických ochorení alebo 

ochorení viacerých orgánových systémov na účely racionálnej farmakoterapie vrátane rád, 

dokumentácie. Výkon môže vykázať lekár špecializovanej starostlivosti podľa § 8 ods. 3 zákona  

č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej 

starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „lekár špecializovanej 

starostlivosti“) u toho istého pacienta a toho istého ochorenia iba 1-krát. Viacnásobné vykazovanie 

výkonov sa zdôvodňuje. 

15 b 

Vyhodnotenie laboratórnych výsledkov vo vzťahu k zdravotnému stavu pacienta lekárom 

špecializovanej starostlivosti. 

15 bR 

Vyhodnotenie laboratórnych výsledkov vo vzťahu k zdravotnému stavu lekárom špecializovanej 

starostlivosti. 

15 c 

Zhotovenie EKG záznamu najmenej s 12 zvodmi bez opisu. 

15 d  

Zhodnotenie rtg.dokumentácie, ak nie je vykonané pracoviskom RTG. 

60  

Komplexné vyšetrenie pacienta (kompletná anamnéza, vyšetrenie všetkých orgánových systémov, 

založenie zdravotnej dokumentácie, diagnostický záver, liečebný plán a (alebo) zaradenie do 

dispenzárnej starostlivosti, odoslanie pacienta na ďalšie laboratórne, prístrojové alebo odborné 
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vyšetrenia – vypísanie žiadaniek, poučenie pacienta, vypísanie receptov a lekárskej správy (trvanie 

najmenej 30 minút). 

60 a  

Komplexné predoperačné vyšetrenie vrátane zhodnotenia výsledkov laboratórnych a prístrojových 

vyšetrení. Súčasťou výkonu je aj kompletná lekárska správa. 

60 e  

Observácia pacienta na expektačnom lôžku s následnou terapiou, trvajúca minimálne 1 hodinu, 

maximálne 4 hodiny bez podania liekov. Na jedno expektačné lôžko za deň môžu byť vykázaní 

maximálne 2 pacienti. 

62  

Cielené vyšetrenie dvoch alebo viacerých orgánových systémov alebo dispenzárna kontrola (cielená 

anamnéza, resp. anamnéza od poslednej kontroly), opis subjektívnych ťažkostí, objektívny nález, 

vypísanie správy, záver, vypracovanie plánu do nasledujúcej kontroly. Poučenie o diéte a 

životospráve a predvolanie na vyšetrenie je súčasťou výkonu. Vyšetrenie trvá dlhšie ako 20 minút. 

63  

Dôkladné vyšetrenie jedného orgánového systému alebo kontrolné vyšetrenie vrátane rád  

a dokumentácie. Vyšetrenie obsahuje subjektívny nález, objektívny nález, záver, písomnú správu, 

vypísanie receptov, vypísanie žiadaniek na iné vyšetrenia, poučenie pacienta. 

75 a  

Vystavenie návrhu na kúpeľnú starostlivosť. 

78  

Podrobná lekárska správa inému lekárovi v prípade, ak sa neodovzdáva kompletná zdravotná 

dokumentácia (napríklad pri odchode pacienta do iného štátu a podobne). 

79 a 

Používanie svetového jazyka pri komunikácii s pacientom. 

207 

Spevňujúci náplasťový obväz veľkého kĺbu. 

250 b 

Odber krvi do uzavretého systému alebo odber pri podozrení na infekčné ochorenie, za každú 

odberovú súpravu. 

252 

Intrakutánna, subkutánna, submukózna, subkonjuktiválna alebo intramuskulárna injekcia. 

255 

Intraartikulárna injekcia. 

271 

Intravenózna infúzia v trvaní od 10 do 30 minút. 



272 

Intravenózna infúzia v trvaní viac ako 30 minút vrátane výmeny infúznych fliaš. 

299 a 

Odber a odoslanie biologického materiálu na bakteriologické, sérologické, mykologické, virologické  

a parazitologické vyšetrenie. 

301 

Punkcia lakťového alebo kolenného kĺbu. 

302 

Punkcia ramenného alebo bedrového kĺbu. 

303 a 

Punkcia cysty, ganglia, serómu, hygrómu, hematómu alebo abscesu. 

320 

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

406 

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

415 

Lokálna anestézia jedného alebo viacerých malých stavcových zhybov, pri jednom ošetrení. Tento 

výkon môže vykazovať lekár so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo, chirurg, traumatológ, 

algeziológ alebo lekári ostatných medicínskych odborností, ktorí sú oprávnení uvedený výkon 

vykazovať podľa špecializačných náplní. 

510 

Cielená odborná inštruktáž – oboznámenie pacienta s používaním a obsluhou jednoduchých zariadení 

a prístrojov. 

511 

Cielená odborná inštruktáž s používaním a obsluhou zložitých kompenzačných pomôcok. 

544 

Liečba chladom. 

603 

Elektrokardiografické (EKG) vyšetrenie, štandardné 12-zvodové zosnímanie. Výkon môže vykonávať 

kardiológ, angiológ, internista. 

603 a 

Vyhodnotenie EKG v prípade, že odborný lekár s príslušnou špecializáciou EKG len vyhodnotí. Nejde  

o automatické prístrojové vyhodnotenie. 

608 

24-hodinové monitorovanie tlaku krvi - naloženie a zosnímanie. Výkon môže vykonávať kardiológ  

a internista. 



608 a 

Počítačové vyhodnotenie dlhodobého monitorovania tlaku krvi a zhodnotenie nálezu lekárom.  

Výkon môže vykonávať kardiológ a internista. 

811 

Elektromyografické (ihlovými elektródami) a prípadne elektroneurografické vyšetrenie každého 

ďalšieho svalu a nervov, ktoré ich zásobujú. Výkon zahŕňa aj vyhodnotenie a opis. 

3419 

Príprava a podávanie infúzie. 

3423 c 

Príprava materiálu a sterilizácia. 

3592 

Stanovenie sedimentačnej rýchlosti krviniek. 

4331 

Tyreoideu stimulujúci hormón 


