Usmernenie k vykazovaniu výkonu 11a v rámci pôrodnej asistencie
(3.aktualizácia)

Podmienky k vykazovaniu výkonu 11a:
Union zdravotná poisťovňa, a. s. akceptuje vykázanie výkonu 11a u zmluvných poskytovateľov
pôrodnej asistencie za ďalej uvedených podmienok:
Kód
výkonu

Názov výkonu

maximálna
frekvencia

Pôrodná asistencia
poskytnutá v online
prostredí (cez videohovor) –
prenatálna starostlivosť

max. 2
výkony za
jedno
tehotenstvo
od 20 týždňa
tehotenstva.

11a
Pôrodná asistencia
poskytnutá v online
prostredí (cez videohovor) postnatálna starostlivosť
o matku a novorodenca

max. 2
výkony za
obdobie
šestonedelia

Obsahová náplň
Matka
− príjem poistenky a odobratie
anamnézy (ošetrovateľský
assesment),
− vypracovanie plánu komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti
− odborné ošetrovateľské poradenstvo zamerané na prevenciu
zápalov, dodržiavanie zásad správnej životosprávy
− prevencia komplikácií v tehotenstve,
psycho-fyzická príprava na pôrod,
− laktačné poradenstvo
Matka
− príjem poistenky a odobratie anamnézy (ošetrovateľský
assesment),
− vypracovanie plánu komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti
− poradenstvo v starostlivosti o dieťa,
− odborné poradenstvo zamerané na prevenciu zápalov,
dodržiavanie zásad správnej životosprávy matky aj v súvislosti
s dojčením
− laktačné poradenstvo

úhrada v €

20

Novorodenec
− poskytovanie informácií ohľadne starostlivosti o fyziologického
novorodenca
odborné poradenstvo v súvislosti so životosprávou novorodenca
(spánok, vychádzky, pobyt na čerstvom vzduchu), hygienou
novorodenca (prebaľovanie, starostlivosť o pokožku), výživou
a dojčením novorodenca (polohy pri dojčení)
Výkon sa vykazuje na rodné číslo matky. Ak matka nie je
poistencom Union ZP. Je možné výkon vykázať na rodné číslo
novorodenca, ak je poistencom Union ZP.

Platnosť akceptovania výkonu: od 1.11.2020 do 30.06.2021.
Výkon 11a nie je možné kombinovať s výkonmi Y0024, Y0025 a Y0039. Ak bol poskytnutý výkon 11a,
znižuje sa zmluvne povolený maximálny počet výkonov Y0024, Y0025 a Y0039 o počet poskytnutých
výkonov 11a.
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Poskytovateľ v súlade so zákonom č. 576/2004 Z. z. vykoná zápis do zdravotnej dokumentácie daného
poistenca o poskytnutí pôrodnej asistencie cez videohovor s tým, že v zápise uvedie aj tel. kontakt
alebo mailový kontakt matky.
Zo strany poskytovateľa sú dodržané ostatné podmienky úhrady výkonov vyplývajúce z príslušných
zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v platnom znení a všeobecne záväzných právnych
predpisov.
Nástroj použitý na videohovor spĺňa základné parametre IT bezpečnosti a ochrany osobných údajov:
• nástroj použitý pre videohovor spĺňa nároky podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (tzv. nariadenie GDPR),
• prenos dát pri videohovore medzi pacientom a pôrodnou asistentkou je zabezpečený takým
spôsobom, že obsah videohovoru nie je dostupný ani prevádzkovateľovi nástroja, keď
prevádzkovateľom nie je samotné zdravotnícke zariadenie; takého zabezpečenia je možné docieliť
tým, že videohovor je po celú dobu šifrovaný a nie je distribuovaný cez ďalšie aplikačné servery,
• nástroj pre registráciu pacienta nevyžaduje údaje, okrem tých, ktoré sú nevyhnutné pre samotné
spustenie videohovoru.

V Bratislave, dňa 21.12.2020
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