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Povinnosti: 
 

 Poskytovať zdravotnú starostlivosť správne 
 

 Zachovávať mlčanlivosť  
 

 Súvisiace s vedením zdravotnej dokumentácie  
 

 Súvisiace s vyberaním úhrad v ambulancii 
 



Povinnosť poskytovať zdravotnú 
starostlivosť správne   
  v zmysle ust. §4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z.z.  

o zdravotnej starostlivosti: 
 

    „Zdravotná starostlivosť je poskytnutá správne, ak sa 
vykonajú všetky zdravotné výkony na správne 
určenie choroby so zabezpečením včasnej  
a účinnej liečby s cieľom uzdravenia osoby alebo 
zlepšenia stavu osoby pri zohľadnení súčasných 
poznatkov lekárskej vedy.“ 

 



Povinnosť zachovávať mlčanlivosť 
  v zmysle ust. §80 ods. 2 zákona 578/2004 Z.z.              

o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti: 
 
    „Zdravotnícky pracovník je povinný zachovávať 

mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa 
dozvedel v súvislosti s výkonom svojho 
povolania.“ 

 
 
 
 



Výnimky z povinnosti mlčanlivosti: 
 zbavenie povinnosti mlčanlivosti osobou, ktorej sa 

skutočnosti týkajú, 
 zbavenie povinnosti mlčanlivosti orgánom 

príslušným na vydanie povolenia, a to na žiadosť 
orgánov činných v trestnom konaní a súdov 

 postúpenie zdravotnej dokumentácie medzi 
lekármi 

 informovanie zdravotníckeho pracovníka k 
plneniu jeho úloh 

 informovanie členov a pracovníkov komôr pri 
vykonávaní ich právomocí  

 oznamovacia povinnosť 
 
 
 



Povinnosti súvisiace s vedením  
zdravotnej dokumentácie 
 Právna úprava: zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej 

starostlivosti: 
 

 Povinnosť viezť zdravotnú dokumentáciu 
 Ochrana údajov v zdravotnej dokumentácii 
 Archivácia 20 rokov po smrti pacienta/od posledného 

poskytnutia ZS 
 Preukázateľne odoslať zdravotnú dokumentáciu 

novému poskytovateľovi ZS do 7 dní od vyžiadania 
 Poskytnúť výpis v zákonom stanovených prípadoch 

 
 
 

 



Zápis do zdravotnej dokumentácie 
 Právna úprava: ust. §21 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej 

starostlivosti: 
 

 Obsahové náležitosti: 
 
 a) dátum a čas zápisu, 
 b) spôsob  a obsah poučenia/jeho odmietnutie, informovaný 

súhlas/ jeho odmietnutie alebo odvolanie 
 c) dátum a čas poskytnutia zdravotnej starostlivosti,  
 d) rozsah poskytnutej zdravotnej starostlivosti 
 e) výsledky iných vyšetrení 
 f) identifikáciu ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka, 
 g) identifikáciu osoby, ktorej sa zdravotná starostlivosť poskytla.“ 

 
 v zmysle ust. §21 ods. 3 cit. zákona 
  „Zápis v zdravotnej dokumentácii musí byť pravdivý a čitateľný.“ 



Informovaný súhlas sa nevyžaduje: 
 Neodkladná  starostlivosť  
 Ochranné liečenie  
 Ústavná starostlivosť, ak ide o osobu, ktorá šíri 

prenosnú chorobu/ ktorá závažným spôsobom 
ohrozuje okolie,  

 Ambulantná starostlivosť alebo ústavná starostlivosť, 
ak ide o osobu, ktorá v dôsledku duševnej 
choroby alebo s príznakmi duševnej poruchy 
ohrozuje seba alebo svoje okolie, alebo ak hrozí vážne 
zhoršenie jej zdravotného stavu 



ZS hradená na základe verejného 
zdravotného poistenia plne: 
Preventívne prehliadky 
Neodkladná zdravotná starostlivosť  
Zdravotné výkony vedúce k zisteniu 

choroby 
Zdravotné výkony poskytnuté pri liečbe 

prioritnej choroby 
Povinné pravidelné očkovanie osôb 
 Zdravotné výkony v základnom prevedení 

poskytnuté v súvislosti so zubným kazom 
 Lieky, zdravotnícke pomôcky, dietetické potraviny 

poskytované v rámci ústavnej starostlivosti 



ZS hradená na základe verejného 
zdravotného poistenia plne/čiastočne: 

 Výkony ZS poskytnuté pri liečbe  inej ako prioritnej 
choroby 

 Lieky, zdravotnícke pomôcky, dietetické potraviny 
poskytované v rámci ambulantnej starostlivosti 

 Kúpeľná starostlivosť  ak nadväzuje na 
predchádzajúcu ambulantnú starostlivosť alebo 
ústavnú starostlivosť 



Na základe verejného zdravotného 
poistenia sa neuhrádza vôbec ZS: 
Ktorá nie je indikovaná zo zdravotných 

dôvodov (§8 zákona č. 577/2004) 
dôkaz vplyvu alkoholu potvrdený obsahom 

alkoholu v krvi alebo stupňom intoxikácie,  
vyšetrenie na administratívne účely 
vydávanie lekárskych potvrdení, krvné testy 

na alkohol a návykové látky,  
výkony z iných dôvodov ako zo zdravotnej 

indikácie 
 



Služby súvisiace s poskytovaním 
ZS uhrádzané pacientom/inou osobou 

 spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní ZS v 
elektronickej forme na účely zdravotného poistenia, 

 štatistické spracúvanie lekárskeho predpisu a 
lekárskeho poukazu súvisiace s vydaním lieku/ 
dietetikých potravín/ZP na účely zdravotného poistenia, 

 poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie (na 
„nemedicínske“ účely) 
 



Úhrada za prednostné poskytnutie 
ambulantnej starostlivosti 

v rámci na to vyhradených ordinačných 
hodín, ktoré nesmú presiahnuť 1/4 
ordinačných hodín 
výšku úhrady schvaľuje VÚC 

 
 



Ďakujem Vám za pozornosť! 

beata.sulanova@yahoo.com 
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