
 

 

 

 

 

 

Nový model vykazovania cytologického skríningového vyšetrenia 
a cytologického vyšetrenia steru z kr čka maternice 
 

Cytologický skríning je aktívne a organizované vyhľadávanie rakoviny krčka   

maternice, jeho hlavným cieľom je včasná identifikácia ochorenia v asymptomatickom štádiu, 

benefit v zmysle eliminácie progresie nádorových zmien a zníženia mortality, priaznivejšia 

prognóza ochorenia odhaleného v procese skríningu, minimalizácia terapeutickej intervencie 

a nižšie finančné náklady. 

 

Skríningové vyšetrenie zahŕňa cytologické vyšetrenie nadväzujúce na preventívnu 

prehliadku u gynekológa, ktorá je uhrádzaná z prostriedkov verejného zdravotného poistenia 

ženám 1x ročne. Vykonávajú ho v súlade s koncepciou odboru patologická anatómia 

pracoviská odboru patologická anatómia – certifikované cytologické laboratóriá, ktoré zaisťujú 

kvalitu vyšetrení, kontinuitu a hodnotiteľnosť výsledkov. Skrínovaná populácia sú   ženy vo 

veku 23 – 64 rokov, podľa zákona 577/2004 Z.z. sú prvé dva odbery cytológie sú uhrádzané 

v ročnom intervale,  v prípade negativity týchto dvoch cytologických výsledkov sa pokračuje v 

3 ročnom intervale do veku 64 rokov. Vzhľadom k neprehľadnému spôsobu vykazovania 

Union zdravotná poisťovňa, a.s. implementovala do zmluvných podmienok s PZS so 

špecializáciou v špecializačnom odbore patologická anatómia nový model vykazovania  

laboratórnych  výkonov súvisiacich s cytologickým skríningovým vyšetrením a s cytologickým 

vyšetrením steru z krčka maternice, realizovaných v certifikovaných cytologických 

laboratóriách.  

 

1.  Laboratórne výkony súvisiace so skríningom rakoviny krčka maternice,  vykonané 

konvenčným cytologickým vyšetrením steru z krčka maternice, sa vykazujú s kódom 

výkonu 9980. 

2.  Laboratórne výkony súvisiace s cytologickým vyšetrením steru z krčka maternice 

u žien mladších ako 23 rokov a u žien starších ako 64 rokov, sa vykazujú s kódom 

výkonu 9980a. 

3.  Laboratórne výkony súvisiace s kontrolným cytologickým vyšetrením, indikovaným 

na základe predchádzajúceho pozitívneho cytologického nálezu, sa vykazujú 

s kódom výkonu 9980b.  

4.  Laboratórne výkony súvisiace s cytologickým vyšetrením steru z  krčka maternice,  

vykonané metódou LBC sa vykazujú s kódom 9952. 

5.  Podmienkou úhrady výkonu s kódom 9952 /cytologické vyšetrenie realizované 

metódou  “Liguid based cytology”/ je doloženie dokladov o adekvátnom materiálno-

technickom  vybavení na realizáciu uvedenej metódy a schválená žiadosť o úhradu. 

 



 

 

 

6.   Výkony s kódmi 9980, 9980a, 9980b a 9952 sa uhrádzajú certifikovaným    

cytologickým laboratóriám, ktoré vykonávajú cytologické vyšetrenie v súlade 

s koncepciou odboru patologická anatómia, zaisťujú kvalitu vyšetrení, kontinuitu 

a hodnotiteľnosť výsledkov. 

7.   Výkony s kódmi 9980 a 9952 sa vykazujú s kódmi choroby podľa MKCH:  Z01.4, 

Z12.4, N72, N86, N87.0, N87.1, N87.2, N87.9, N88.9, C53, C54,   C80 a  D06.9.   

8.   Kódy choroby sú priradené ku kódu 9980 a ku kódu 9952 podľa výsledku 

cytologického vyšetrenia nasledovne: 

 -  negatívny nález:  kódy choroby podľa MKCH-10:  Z01.4, Z12.4 

 - pozitívny nález: kódy choroby podľa MKCH-10 adekvátne výsledku cytologického   

 vyšetrenia: 

 

a. N87.9 - ASC- US, AGC - NOS 

b. N 87.0 – LSIL 

c. N87.1 a N 87.2 – HSIL, AGC - FN 

d. C53 karcinóm krčka maternice 

e. C54 endometriálny karcinóm 

f. C80 metastáza 

g. D06.9 karcinóm in situ 

 

Vykazovaná je kone čná diagnóza, ktorú stanoví lekár so špecializáciou 

v špecializa čnom  odbore patologická anatómia.  

9.  Výkony s kódmi 9980a a 9980b sa vykazujú s kódmi choroby podľa MKCH-10, ktoré 

sú adekvátne aktuálnemu výsledku cytologického vyšetrenia. 

 

Nový systém vykazovania prinesie transparentné a objektívne vykazovanie výkonu 

súvisiaceho s cytologickým skríningom,s cytologickým vyšetrením steru z krčka maternice, 

relevantné podklady pre analýzu cytologického skríningu,  nastavenie úhrad v intervaloch 

podľa zákona a kontrolu opodstatnenej indikácie a realizácie HPV DNA analýzy/ podľa 

Odborného usmernenia MZ SR/. Cena priamo hradeného výkonu poskytovateľovi zdravotnej 

starostlivosti bude diferencovaná podľa aktuálnej ceny bodu. 
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                                                                                       a zdravotných činností                                       
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