
   
 

  

Podmienky úhrady výkonu Y0013 Komplexná polysomnograf ia: 
 
Y0013 Komplexná polysomnografia 
 
A. Zdravotná poisťovňa uhrádza zdravotný výkon komplexnej polysomnografie z verejného zdravotného poistenia 
len tomu poskytovateľovi, ktorý má riadne zriadené centrum spánkovej medicíny (ďalej len „SMC“) a ktorý spĺňa 
nasledovné podmienky: 
 
1. Akreditácia SMC 
Vyžaduje sa tzv. plná akreditácia SMC pre všetky oblasti spánkovej medicíny získaná v súlade s aktuálnymi 
európskymi guidelinami pre akreditáciu Centier pre spánkové poruchy vydanými Európskou spoločnosťou pre 
výskum spánku – European Sleep Research Society (ďalej len „ESRS“) alebo Českou alebo Slovenskou 
spoločnosťou pre výskum spánku a spánkovú medicínu. 
 
Preukazovanie splnenia podmienky akreditácie 

a) SMC preukazuje splnenie podmienky akreditácie kópiou príslušného dokladu, 
b) zdravotná poisťovňa akceptuje len akreditáciu bez obmedzenia výkonu činnosti SMC, 
c) SMC oznamuje bezodkladne zdravotnej poisťovni akúkoľvek zmenu súvisiacu s akreditačným 

procesom, 
d) akreditácia musí platiť po celý čas trvania zmluvného vzťahu. 

 
2. Personálne obsadenie 
a) Odborný zástupca SMC – somnológ, lekár so základnou špecializáciou najmä v špecializačnom odbore 
pneumológia. Požadovaný stupeň vzdelania garantuje príslušná odborná spoločnosť Slovenskej lekárskej 
spoločnosti. Odborný zástupca zodpovedá za kontinuálne dodržiavanie štandardov kvality SMC, odporúča sa 
jeho pracovný úväzok vo výške 1,0 LM. Odporúča sa jeden odborný zástupca na jedno pracovisko SMC.  
 
b) Lekárska služba (nie je nutná somnologická odbornosť službukonajúceho lekára) je k dispozícií 24 hodín 
denne (v prípade 24 - hodinovej prevádzky SMC), resp. počas celej doby prevádzky SMC. U poskytovateľa 
ústavnej zdravotnej starostlivosti je možné zabezpečiť lekárom zabezpečujúcim pohotovostnú službu na 
lôžkovom oddelení. 
 
c) Konziliárne služby – vyžaduje sa ich zabezpečenie lekármi v nasledovných špecializačných odboroch: 
pneumológ (vrátane možnosti vykonania spirometrie), neurológ, otorinolaryngológ, psychiater, resp. klinický 
psychológ, kardiológ, internista, resp. pediater, stomatológ. 
 
d) Stredný zdravotnícky personál - laborant - vzdelanie stredné alebo vyššie odborné, resp. vysokoškolské 
v odbore zdravotná sestra / EEG laborant. Požiadavky na špecifické schopnosti a odborné zručnosti sú v rozsahu 
základných znalostí porúch spánku a bdenia, základných vedomostí o ich diagnostike a možnostiach liečby, 
znalosť polysomnografie, polygrafie – zabezpečenie záznamu vyšetrenia, základná znalosť interpretácie 
záznamu, znalosť nastavenia a obsluhy prístrojov na pretlakovú terapiu (CPAP), titrácia CPAP online a pomocou 
auto-CPAP, obdobná znalosť práce a nastavenia s prístrojom BiPAP, znalosť základných dotazníkov a škál pre 
diagnostiku porúch spánku a bdenia (Epworthská škála, spánkový denník). Jeden stredný zdravotnícky pracovník 
zodpovedá najviac za štyri diagnostické polysomnografie, resp. dve polysomnografie s nastavením liečby CPAP 
alebo dve polysomnografie detí a dojčiat. 
 
Preukazovanie splnenia personálneho obsadenia 

a) SMC predkladá zdravotnej poisťovni kompletný zoznam zamestnancov SMC vrátane lekárov 
poskytujúcich konziliárne služby a kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní zdravotníckych pracovníkov 
SMC. SMC oznamuje aj kódy lekárov a ostatných zdravotníckych pracovníkov pridelených Úradom pre 
dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a výšku úväzkov všetkých zamestnancov vrátane lekárov 
poskytujúcich konziliárne služby, 

b) personálne obsadenie musí byť dodržané po celý čas trvania zmluvného vzťahu. 
 
3. Priestorové podmienky 

a) centrálna miestnosť, v ktorej laborant sleduje a riadi vyšetrene, prípadne tu pracuje a vykonáva 
diagnostiku lekár, táto miestnosť je v dosahu izieb pacientov, v ktorých sa vykonáva vyšetrenie, 

b) izby pacientov pri polysomnografii sú jednolôžkové, dostatočne zatemnené (nielen záves, ale je 
potrebná dokonalá svetlotesnosť, resp. ovládateľnosť úrovne osvetlenia až po úplnú tmu). Zvukotesné, 
so stálou a regulovateľnou teplotou, odporúča sa zvuková izolácia toaliet a vodovodov, 

c) analyzačná časť vyšetrovacích prístrojov je umiestnená mimo izbu pacienta. Obdobne aj všetky iné 
súčasti technologického vybavenia, ktoré by zvukom alebo pohybom mohli rušiť pacienta a ktoré je 
možné umiestniť mimo jeho izbu. 



 
 

Preukazovanie splnenia priestorových podmienok: 
a) SMC predkladá zdravotnej poisťovni vo forme fotodokumentácie a čestného vyhlásenia o splnení 

požadovaných priestorových podmienok, 
b) vyššie uvedený postup je možné nahradiť kontrolou pracoviska zamestnancami zdravotnej poisťovne 

s vypracovaným záznamom. 
 

4. Minimálne materiálno – technické vybavenie 
a) polysomnografia (ďalej len „PSG“) - minimálna charakteristika obsahuje dva zvody EEG, dva zvody 

elektrookulografie, povrchovú EMG elektródu m. mentalis alebo m. submentalis, záznam dýchacích 
pohybov hrudníka a brucha, záznam prúdu vzduchu pred nosom alebo ústami (resp. tlaku v nose), 
saturácia hemoglobínu kyslíkom, EKG - minimálne jeden zvod, povrchové EMG mm. tibiales anteriores 
dx. et sin., kvantitatívny záznam dýchacích zvukov, 

b) zariadenie na titráciu tlaku CPAP pri PSG alebo pri polygrafii, 
c) samonastavujúci sa CPAP (autoCPAP) resp. kombinácia s offline polygrafiou, 
d) BiPAP, 
e) synchrónna video-audio-registrácia minimálne pri jednom lôžku, s infračerveným osvetlením, 

s vybavením PSG záznamu. 
 
Preukazovanie splnenia materiálno – technického vybavenia 

a) SMC predkladá zdravotnej poisťovni  kópie dokladov o nadobudnutí prístrojov a čestné vyhlásenie 
o splnení požadovaného minimálneho materiálno  - technického vybavenia, 

b) pokiaľ je SMC vybavené aj ďalšou prístrojovou technikou nad rámec minimálneho materiálno - 
technického vybavenia, oznamuje vlastníctvo týchto prístrojov zdravotnej poisťovni obdobným 
spôsobom. 

 
B. Ďalšie podmienky úhrady zdravotného výkonu komplexnej polysomnografie z verejného zdravotného poistenia 
 
1. Pobyt poistenca v SMC, počas ktorého mu bude poskytnutý zdravotný výkon komplexnej polysomnografie, 

indikuje oprávnený lekár SMC (lekár po absolvovaní kurzu spánkovej medicíny alebo lekár – somnológ).  
2. Zdravotný výkon komplexnej polysomnografie vykazuje poskytovateľ zdravotnej poisťovni s nasledovnými 

chorobami podľa MKCH10 – SK- 2013: 
a) zo skupiny organických porúch spánku G47.0, G47.1, G47.2, G47.30, G47.31, G47.32, G47.38, G47.39,  
G47.4, G47.8, G47.9, 
b) zo skupiny neorganických porúch spánku F51.0, F51.1, F51.2, F51.3, F51.4, F51.5, 
c) z ďalších skupín chorôb – G25.80, G25.81, G25.88, F45.8, E66.0, E66.01, E66.02, E66.09, E66.10, 

E66.11, E66.12, E66.19, E66.20, E66.21. 
3. Zdravotná poisťovňa poskytovateľovi uhrádza za poistenca najviac dva pobyty za rok v SMC, počas ktorého 

mu bol poskytnutý zdravotný výkon komplexnej polysomnografie. 
4. Podmienkou úhrady zdravotného výkonu komplexnej polysomnografie z verejného zdravotného poistenia  je 

aj zabezpečenie ďalšej indikovanej zdravotnej starostlivosti u poistenca podľa výsledkov komplexnej 
polysomnografie lekárom SMC. 


