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K zrušeniu výmenných lístkov

K zrušeniu výmenných lístkov, 
poskytovaniu zdravotnej dokumentácie a odberom biologického materiálu

Od 1.4.2011 nie je potrebné pre návštevu ambulancie špecialistu odporúčanie od všeobecného lekára (nie je
potrebný tzv. výmenný lístok) a naďalej platí, že všeobecný lekár neposkytuje pacientovi zdravotnú dokumentá-
ciu, ale v prípadoch, že vyšetrenie sám indikuje poskytuje pacientovi výpis zo zdravotnej dokumentácie.  Pri od-
beroch biologického materiálu platí, že ich vykonáva vždy lekár, ktorý ich indikuje. Aby sa predišlo
nedorozumeniam žiadame VL o umiestnenie, na viditeľnom mieste v čakárni od 1.4.2011, tohto upozornenia:

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE !

Podľa novelizácie zákona č. 581/2004 Z.z. schválenej pôvodne NR SR 9.12.2010, platnej od 1.4.2011 nie je 
potrebné pre návštevu ambulancie špecialistu odporúčanie od všeobecného lekára (nie je potrebný tzv. výmenný
lístok). S týmto rozhodnutím nesúhlasí Slovenská lekárska komora, Slovenská spoločnosť všeobecného prak-
tického lekárstva SLS a Asociácia súkromných lekárov SR. Toto rozhodnutie považujeme za  prekážku posky-
tovania kvalitnej, dostupnej a finančne efektívnej zdravotnej starostlivosti.

V TEJTO SÚVISLOSTI UPOZORŇUJEME PACIENTOV NA NASLEDOVNÉ:

1. Podľa zákona pacientovi NIE JE MOŽNÉ  na jeho žiadosť vydať do rúk jeho zdravotný záznam  za účelom
návštevy špecialistu podľa jeho vlastného výberu. Všeobecný lekár (VL) poskytuje výpis zo zdravotnej
dokumentácie (nie zdravotnú dokumentáciu) iba pacientom, u ktorých sám indikoval vyšetrenie u špecia-
listu ako súčasť svojho odporúčania na odborné vyšetrenie.

2. Po samostatnej návšteve pacienta u  špecialistu (bez odporúčania VL) sa dodatočné odporúčanie 
– výmenný lístok NEVYSTAVUJE. Dodatočne sa nevyhotovuje ani výpis zo zdravotnej dokumentácie. Ak
má špecialista voči VL nejaké požiadavky musí ich uviesť v lekárskej správe pre VL.

3. Odbery biologického materiálu VYKONÁVA vždy lekár, ktorý ich indikuje.  
Na ambulancii všeobecného lekára sa vykonávajú odbery a doplňujúce vyšetrenia, ktoré sami indikujeme. 
Odbery biologického materiálu pre potrebu iných pracovísk zdravotné poisťovne (ZP) všeobecným lekárom
osobitne neuhrádzajú a ani nie sú súčasťou kapitácie. Lekár špecialista si vykazuje výkon - odber biologického
materiálu, ktorý mu uhrádza ZP. Znamená to, že NEMÁME POVINNOSŤ VYKONÁVAŤ odbery a ani iné vy-
šetrenia indikované  a požadované lekármi špecialistami. Tieto výkony má špecialista osobitne uhradené a má
ich povinnosť realizovať komplexne, či vyšetruje pacienta s alebo bez odporúčania od všeobecného lekára.

Schválené zmeny v zákone 576/2004 (novelizáciou zák. 581/2004 Z.z.) platné od 1.4.2011:
❯ V § 8 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa zdravotná starostlivosť poskytuje na základe odporúčania 

ošetrujúceho lekára, súčasťou takéhoto odporúčania je výpis zo zdravotnej dokumentácie [§ 24 ods. 1],
rozsah a cieľ odporúčaného vyšetrenia a odôvodnenie odporúčania.“

❯ V § 12 odsek 13 znie:
„(13) Podrobnosti o odporúčaní ošetrujúceho lekára, jeho obsah, rozsah, cieľ a odôvodnenie ustanoví všeo-
becne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.“.
❯ V § 12 sa vypúšťa odsek 14.

Doteraz platné - zrušené znenie § 12 odsek 13 bolo:
(13) Špecializovaná ambulantná starostlivosť podľa § 7 ods. 1 písm. a) bodu 3 uhrádzaná zo zdrojov verejného
zdravotného poistenia sa poskytuje na základe odporúčania všeobecného lekára.

Aktualizáciu spracoval Peter Lipták  (23.3.2011)
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