Usmernenie k vykazovaniu príplatkového výkonu 68a u vybraných zubnolekárskych odborností
(4. aktualizácia)

Podmienky úhrady príplatkového výkonu č. 68a uvedené v tomto dokumente platia za obdobie
od 01.05.2021 do 31.05.2021.
Všeobecné podmienky úhrady výkonu:
Zdravotná poisťovňa môže uhradiť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti osobitnú úhradu
za príplatkový výkon k zdravotnému výkonu, ktorý je:
A) poskytnutý pacientovi s potvrdeným laboratórnym výsledkom (PCR test) alebo antigénovým
testom na prítomnosť SARS-CoV-2 nie starším ako 14 dní v deň poskytnutia výkonu,
a
B) hradený z verejného zdravotného poistenia,
a
C) poskytnutý v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky v súvislosti
pandémiou ochorenia COVID-19,
a
D) ktorý súčasne nie je možné odložiť na čas po skončení vyhlásenia mimoriadnej situácie na území
Slovenskej republiky v súvislosti pandémiou ochorenia COVID-19.
Popis zdravotného výkonu:
Počas vykonania zubno-lekárskeho vyšetrenia počas pandémie COVID-19 zubný lekár, prípadne aj iný
zdravotnícky pracovník oprávnený podieľať sa na zubno-lekárskom vyšetrení, použije osobitné
ochranné pracovné prostriedky (OOPP):
• respirátor FFP2-3, ktorý je prekrytý rúškom, ak obsahuje výdychový ventil
• ochranný plastikový tvárový štít alebo okuliare,
• jednorazovú chirurgickú čiapku,
• jednorazový ochranný plášť,
• jednorazovú nepremokavú plastovú zásteru,
• jednorazové rukavice,
• v prípade potreby aj jednorazovú lekársku ochrannú uniformu biohazard,
• jednorazové návleky topánok.
Vykoná sa:
• dezinfekcia priestorov po zdravotnom výkone.

Vykonávanie zdravotného výkonu:
• zubný lekár, prípadne aj iný kompetentný zdravotnícky pracovník priamo podieľajúci sa na
zubno-lekárskom vyšetrení,
• OOPP sa používajú jednorazovo,
• pri vykonaní zdravotných výkonov u viacerých pacientov sa pred každým vyšetrením vyžaduje
samostatná príprava a použitie OOPP.
Odbornosti oprávnené vykazovať výkon:
• 016
• 802
• 178
Nutná kombinácia s výkonmi:
• Stomatologické výkony podľa prílohy č. 2 k nariadeniu vlády SR č. 777/2004 Z. z., Časť II,
Stomatológia, písm. A. a B.
Bodové ohodnotenie:
• 1000 bodov
Cena bodu:
• 0,027 €
Frekvencia vykazovania výkonu:
• Výkon je možné vykazovať 2x na jedného poistenca pri jednom vyšetrení, ak sa na zubnolekárskom ošetrení okrem zubného lekára priamo podieľal aj iný príslušný zdravotnícky
pracovník

V Bratislave, dňa 30.04.2021
Union zdravotná poisťovňa, a. s.

