Usmernenie k vykazovaniu prepravy
súvisiacej s aktuálnou epidemiologickou situáciou
Na základe zákona č. 581/2004 Z.z. §86zc, ods. 4. Union zdravotná poisťovňa a.s. (ďalej v texte len
„Union ZP“) uhradí za výkony prepravy zdravotníckeho pracovníka za účelom odberu biologického
materiálu na zistenie ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2, výkony prepravy
osoby na miesto určené operačným strediskom tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby alebo
prepravy formou výjazdovej služby mobilného odberového miesta za týchto podmienok:
1. Prepravu osoby na miesto určené operačným strediskom tiesňového volania záchrannej zdravotnej
služby je možné vykázať Union ZP ako typ prepravy KOS - preprava osoby na pokyn operačného
strediska z dôvodu ochorenia COVID-19. Tento typ prepravy je poskytovateľ dopravnej ZS
oprávnený vykázať na zdravotnú poisťovňu po preukázateľnej výzve (pokyne) operačného
strediska, preto odporúčame indikácie KOS evidovať osobitne pre účely vyhodnotenia po pominutí
mimoriadnej situácie. Cena prepravy je vo výške 0,70 eur za jeden km jazdy bez ohľadu na
priemerný vek vozového parku. Vykazuje sa počet kilometrov, ktoré poistenec (resp. vozidlo)
absolvoval najkratšou možnou trasou z miesta východiskovej do cieľovej stanice.
2. Preprava za účelom odberu biologického materiálu určeného na testovanie ochorenia COVID-19
a) Pre dopravnú ZS, ktorá zabezpečuje prepravu zdravotníckeho pracovníka za účelom odberu
biologického materiálu (odobratie steru z hrdla alebo nosa), je určený typ prepravy COVI - preprava
zdravotníckeho pracovníka za účelom odberu biologického materiálu z dôvodu ochorenia COVID19. Cena za jeden km jazdy ambulancie dopravnej zdravotnej služby so zdravotníckym pracovníkom,
ktorý vykonáva odber vzoriek, je stanovená vo výške 0,70 eur. Počet kilometrov bez zdravotníckeho
pracovníka sa nevykazuje.
b) Pre mobilné odberové miesto, ktoré vykonáva odber biologického materiálu formou výjazdovej
služby, je určený typ prepravy COVM. Cena za jeden km jazdy je stanovená vo výške 0,903 eur.
Výsledná výška úhrady výjazdu z miesta prevádzkovania mobilného odberového miesta k
poistencovi sa vypočíta ako súčin nevyhnutného počtu prejazdených kilometrov a ceny za jeden km
jazdy za podmienok stanovených zmluvou o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
V prípade, ak je v rámci jednej jazdy plánovaný odber biologického materiálu jednému alebo viacerým
poistencom (okružná jazda alebo hromadný odber vzoriek), poskytovateľ vykáže typ prepravy COVI
alebo COVM bez uvedenia rodných čísiel pacientov a bez ohľadu na počet odobratých vzoriek. V
prípade, že ide o poistencov viac ako jednej poisťovne, sa počet km uvedie zainteresovaným
zdravotným poisťovniam (nie pomerným rozpočítavaním medzi zdravotné poisťovne; napr. ak je
preprava realizovaná pre 3 zdravotné poisťovne a počet km je 15 km, tak sa pre každú zainteresovanú
zdravotnú poisťovňu uvedie 15 km).
3. Vykazovanie prepravy s potrebou osobitného režimu
Poskytovateľ dopravnej zdravotnej služby vykazuje prepravu s potrebou osobitného režimu pod
typom prepravy INF v súlade s Dátovým rozhraním pre dopravu, typ dávky 793n v platnom znení.

V období od 01.01.2021 do 28.02.2021 sa zavádza výnimka z revíznej činnosti a Union ZP bude pri
type prepravy INF akceptovať vykázanie počtu kilometrov za jazdu najkratšou možnou trasou z
miesta východiskovej stanice vozidla do cieľovej stanice prepravy/výjazdu vrátane najkratšej cesty
späť.
Ak nie je v texte uvedené inak, vyššie uvedené opatrenia platia od nadobudnutia účinnosti
novelizačného zákona č. 125/2020 Z.z. počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo
výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.
V Bratislave dňa 11.01.2021
aktualizácia dňa 03.02.2021

Union zdravotná poisťovňa, a.s.

