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Vec: Výkon očkovania pandemickou vakcínou

a základe listu ministra zdravotníctva Slovenskej republiky Č. 08212-4/201 O-ŠT zo
dňa 14.1.2010, ktorým žiada Union zdravotnú poisťovňu, a. s. o zabezpečenie informovanosti
lekárov primárneho kontaktu prostredníctvom vyšších územných celkov o postupe a spôsobe
úhrady výkonov za očkovanie pandemickou vakcínou Vám oznamujeme že Union zdravotná
poisťovňa, a. s. v úlade s Postupmi pre zabezp čenie distribúcie pandemickej vakcíny
v Slovenskej republike, ktoré boli schválené uznesením Pandemickej komisie. vlády
Slovenskej republiky Č. 12 zo dňa 14.10.2009 v Bratislave, uhradí výkon očkovania proti
chrípke všeobecnému lekárovi v súlade o zmluvou o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
ak u poistenca, s ktorým má podpísanú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
očkovanie pandemickou vakcínou vykonal a vykáže ho Union zdravotnej poisťovni, a. s.
k úhrade.

Všeobecný lekár vykazuje zdravotný výkon očkovania 252b s kódom choroby Z25.1
v štvormiestnom tvare. Všeobecný lekár zároveň vykazuje pandemickú vakcínu v súlade
s prílohou Č. 2 Metodického usmernenia Úradu pre dohl'ad nad zdravotnou starostlivosťou Č.

9/3/2006 Spracovanie a vykazovanie zdravotných výkonov poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti elektronickou formou nasledovne:

• v položke 9 vety tela dávky 751 uvádza písmeno "P"

• v položke 12 vety tela dávky 751 uvádza kód podanej pandemick j vakcíny

Kód Názov Doplnok ReI!. číslo
84407 PANENZA sus inj IOx5 mill O dávok po O 5 ml 59/0841/09-S
84624 PANENZA injekčná suspenzia v u inj IxO,5 mii 15 flg 59/0840109-S

naplnenej injekčnej striekačke (striek. inj .skl.napl.+ih la)
84625 PANENZA, injekčná suspenzia v II inj IxO,5 mII 15 ug 59/0840109-S

naplnenei injekčnej striekačke (striek.inj .skl.napl.)



• v položke 13 vety tela dávky 751 uvádza skutočné podané množstvo pandemickej
vakcíny

• v položke 14 vety tela dávky 751 uvádza hodnotu i.O -' (nula)

Na základe listu rrumstra zdravotníctva Slovenskej republiky Vás žiadame
o zabezpečenie informovanosti všetkých všeobecných lekárov v pôsobnosti Vášho
samosprávneho kraja o postupe a spôsobe úhrady výkonu očkovania pandernickou vakcínou
Union zdravotnou poisťovňou, a.s.

S pozdravom

Ing. Elena Májeková
riaditeľka sekcie

nákupu zdravotnej starostlivosti a programov zdravia
Union zdravotná poisťovňa a.s.

Na vedomie: Úrad verejného zdravotníctva SR, odbor epidemiológie, Trnavská cesta 52,
826 45 Bratislava



ROZDEĽOVNÍK

1. MUDr. Oľga Veselá, riaditeľka odboru zdravotníctva, Bratislavský samosprávny
kraj, Sabinovská 16,820 05 Bratislava 25

2. MUDr. Katarína Naďová, riaditeľka odboru zdravotníctva, Trnavský
samosprávny kraj, Starohájska 10,91701 Trnava

3. MUDr. Ľubomír Ševčík, lekár samosprávneho kraja, Nitriansky samosprávny
kraj, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra

4. Mgr. Elena Štefíková, vedúca odboru zdravotníctva, Trenčiansky samosprávny
kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 50 Trenčín

5. PhDr. Anna Majbíková, riaditel'ka odboru zdravotníctva, Žilinský samosprávny
kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina

6. MUDr. Ľudmila Lysinová, MPH, riaditeľka odboru zdravotníctva,
Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

7. MUDr. Jozef Sabo, vedúci odboru zdravotníctva, Košický samosprávny kraj,
Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

8. MUDr. Július Zbyňovský, vedúci odboru zdravotníctva, Prešovský samosprávny
kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov


