Usmernenie k vykazovaniu a uhrádzaniu výkonov č. 252K, 252L, 252b1
(2.aktualizácia)
Podmienky úhrady uvedené v tomto usmernení platia v prípade:
• výkonu 252K za obdobie od 1.3.2021
• výkonov 252L a 252b za obdobie od 13.2.2021

Výkon č. 252K - Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 v ústavných zdravotníckych zariadeniach
Platnosť výkonu: od 01.03.2021
Druh ZS

ŠAS

Cena za
Špecifikácia podmienok úhrady
výkon (€)
Platí pre očkovacie centrá ústavných zdravotníckych zariadení, ktoré sú
zverejnené na stránke MZSR a zabezpečujú mrazový a chladový
7,50
skladovací reťazec, uskladnenie a distribúciu vakcín a očkovací tím
zdravotníkov.

Výkon č. 252L - Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 v očkovacích centrách:
Platnosť výkonu: od 13.02.2021
Druh ZS

VAS

ŠAS

1

Cena za
Špecifikácia podmienok úhrady
výkon (€)
• Platí pre iné ako ústavné očkovacie centrá
• Vakcináciu vykonávajú poskytovatelia všeobecnej alebo
špecializovanej ambulantnej starostlivosti, ktorí majú platnú
zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti uzatvorenú so
zdravotnou poisťovňou poistenca,
5,00
• Ak očkovanie v očkovacom centre vykonáva poskytovateľ
všeobecnej ambulantnej starostlivosti alebo poskytovateľ
špecializovanej ambulantnej starostlivosti v odbore gynekológia
a pôrodníctvo, výkon sa uhrádza u nekapitovaných poistencov,
• Výkon sa vykazuje na kód očkujúceho poskytovateľa zdravotnej
starostlivosti a kód očkujúceho lekára.

Týmto usmernením nie sú dotknuté zmluvné podmienky vykazovania výkonu 252b pre účely očkovania proti
iným ochoreniam ako COVID-19.

Výkon č. 252b – Očkovanie proti ochoreniu COVID-19
Platnosť výkonu: od 13.02.2021
Druh ZS

VAS

GYN

Počet
bodov za
výkon

Špecifikácia podmienok úhrady

Výkon sa uhrádza:
• ak očkovanie vykonáva poskytovateľ všeobecnej ambulantnej
starostlivosti alebo poskytovateľ špecializovanej ambulantnej
70 bodov
starostlivosti v odbore gynekológia a pôrodníctvo u kapitovaných
poistencov,
• v zmluvnej cene bodu za neprístrojové výkony prevencie.

Spoločné podmienky vykazovania a uhrádzania výkonov 252K, 252L, 252b
Union ZP uhradí dané výkony za súčasného splnenia nasledovných podmienok:
1. Poskytovateľ postupuje v súlade s dokumentom „Národná stratégia očkovania proti ochoreniu
COVID-19 v podmienkach Slovenskej republiky“ v platnom znení.
2. Poskytovateľ výkony vykazuje na jedno unikátne rodné číslo maximálne 2-krát za posledných 12
mesiacov; týmto nie sú dotknuté zmluvné podmienky vykazovania výkonu 252b pre účely očkovania
proti iným ochoreniam ako COVID-19.
3. Podmienkou úhrady je vykázaný kód očkovacej látky v množstve 1 s cenou 0,-.
4. Poskytovateľ v prípade vykázania výkonu 252K alebo 252L nevykazuje žiadnu ďalšiu kombináciu
výkonov.
5. Zdravotná dokumentácia k výkonom sa vedie elektronickej forme v systéme eZdravie.
6. Úhrada za výkony 252K a 252L sa nezahŕňa do globálneho rozpočtu a ani do finančného objemu.
7. Poskytovateľ výkony vykazuje s nasledovnými kódmi chorôb:
•

Z25.71 – Potreba imunizácie výlučne proti COVID-19, očkovacia látka mRNA-1273 (Moderna)

•

Z25.72 - Potreba imunizácie výlučne proti COVID-19, očkovacia látka ChAdOx1-SARS-COV-2
(AstraZeneca)

•

Z25.70 - Potreba imunizácie výlučne proti COVID-19, očkovacia látka Tozinameran (Pfizer)

V Bratislave, dňa 26.02.2021

Union zdravotná poisťovňa, a.s.

