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Vážení poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, Bratislava, 7. september 2020 

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (ďalej „VšZP“) má záujem vytvoriť počas chrípkovej 
sezóny komplikovanej pandémiou nového koronavírusu pre ošetrujúcich lekárov a svojich 
poistencov taký systém špecializovanej zdravotnej starostlivosti uhrádzanej z verejného 
zdravotného poistenia, ktorý by všetkým zainteresovaným stranám (lekárom, laboratóriám 
a v neposlednom rade svojim poistencom) zabezpečil optimálne podmienky pre rýchly 
a jednoznačný spôsob odlíšenia príčiny respiračných syndrómov tak, aby bolo možné 
s maximálnou spoľahlivosťou a v najkratšom možnom čase odlíšiť ochorenie novým 
koronavírusom a chrípkou a tak zahájiť účinnú a efektívnu liečbu. Chce tak prispieť ku 
kontinuite zabezpečovania operačnej aj inej zdravotnej starostlivosti ako aj ekonomiky štátu. 

Z uvedených dôvodov v rámci diferenciálnej diagnostiky zavádza pre chrípkovú sezónu 
možnosť ošetrujúcemu lekárovi v odôvodnených prípadoch indikovať poistencovi VšZP 
s respiračnými syndrómami (kašeľ, nádcha, teplota, ...) tento panel vyšetrení: 

  RT-PCR SARS-CoV-2; 

  chrípkové vírusy; 

  RSV vírus; 

  protilátky na SARS-CoV-2 (anti-SARS-CoV-2); 

  predoperačné vyšetrenie (u pacientov pred operačným zákrokom pri indikácii 
lekárom). 

Postup pre vyšetrenie je nasledovný: 

 Poistenec VšZP pociťujúci počas chrípkovej sezóny bližšie neidentifikované respiračné 
problémy sa telefonicky skontaktuje so svojím ošetrujúcim lekárom (spravidla VLD 
a/alebo VLDD), ktorý po telekonzultácii rozhodne o potrebe vyšetrenia; 

 lekár v tomto prípade môže indikovať hore uvedený panel vyšetrení plne hradený 
VšZP z verejného zdravotného poistenia; 

 lekár vypíše e-žiadanku sprístupnenú na webe jeho zmluvného laboratória, na ktorej 
je potrebné uviesť okrem zvyčajných údajov aj mobilné telefonické číslo poistenca. 
Vzor žiadanky je v prílohe. Laboratórium následne kontaktuje poistenca a informuje 
ho o mieste a čase odberu. Výsledok vyšetrenia laboratórium doručuje lekárovi aj 
poistencovi. 

Lekárske odbornosti, ktoré sú v zmysle tejto metodiky oprávnené indikovať uvedené 
vyšetrenia RT-PCR SARS-CoV-2/chrípkové vírusy: 

 internista (vnútorné lekárstvo) – 001; 

 pediater – 007; 008; 

 všeobecný lekár – 020; 

 dorastový lekár – 022; 

 otorinolaryngológ a pediatrický otorinolaryngológ – 014; 114; 

 pneumológ a pediatrický pneumológ – 003; 156; 

 infektológ a pediatrický infektológ – 002; 331; 

 anestéziológia a intenzívna starostlivosť – 325; 

 imunoalergológ, pediatrický imunoalergológ – 040, 140; 

 všetky chirurgické odbornosti. 

http://www.vszp.sk/


Okrem vyšetrenia na nový koronavírus a chrípkové vírusy uhradí VšZP aj doplnkové sérologické 
vyšetrenie na protilátky anti-SARS-CoV-2 (triedy IgM a IgG) pokiaľ pacient spĺňa nasledovné kritériá: 

 pretrvávajúca prítomnosť respiračných syndrómov a negatívny výsledok na 
prítomnosť nového koronavírusu metódou RT-PCR (v zmysle aktuálne platného 
Štandardného postupu pre mikrobiologickú diagnostiku pri suspektnej infekcii vírusom 
SARS-CoV-2 pre laboratóriá klinickej mikrobiológie); 

 potreba overiť stav imunizácie poistenca; 

 darca rekonvalescentnej plazmy s potvrdeným prekonaním ochorenia COVID-19 
alebo podozrením na prekonanie infekciou SARS-CoV-2; 

 vyšetrenie nebolo robené tzv. „rýchlotestami“ z kapilárnej krvi. 

Lekárske odbornosti, ktoré sú v zmysle tejto metodiky oprávnené indikovať vyšetrenia na 
protilátky na SARS-CoV-2 (anti-SARS-CoV-2): 

 infektológ a pediatrický infektológ – 002; 331; 

 pediater – 007 a 008; 

 gynekológ a pôrodník – 009; 

 všeobecný lekár – 020; 

 dorastový lekár – 022; 

 anesteziológ a intenzivista – 025; 

 hematológ a transfuziológ – 031; 

 imunoalergológ, pediatrický imunoalergológ – 040, 140; 

 kardiológ – 049; 

 angiológ – 056; 

 klinický imunológ, alergiológ a antiinfekčný imunológ – 169; 

 lekár pre dlhodobo chorých – 205; 

 lekár pre arytmiu a koronárnu jednotku – 278; 

 lekár v reprodukčnej medicíne – 289; 

 pediatrický hematológ a onkológ – 329; 342; 

 SVaLZ špecialista v odbore vyšetrovacie metódy v klinickej imunológii a alergológii – 
346. 

Frekvenčné obmedzenie indikácií: 

 SARS-CoV-2 – 2 x mesačne; 

 anti-SARS-CoV-1 x mesačne. 

V prípade, že poistenec VšZP je indikovaný na chirurgický alebo iný invazívny výkon, VšZP na 
základe žiadanky ošetrujúceho lekára toto vyšetrenie uhradí. 

VšZP hradí hore uvedenú diagnostiku všetkým laboratóriám, s ktorými má uzatvorenú 
zmluvu na vyšetrenia RT-PCR SARS-CoV-2. Nemôže však uhradiť vyšetrenie, ktoré bolo 
realizované nezmluvným laboratóriom, „rýchlotestami“ alebo v prípade, kedy ho poistenec 
zaplatil v hotovosti na mobilnom odberovom mieste. 

S pozdravom 

Ing. Richard Strapko v.r. MUDr. Beata Havelková, MPH v.r. 
predseda predstavenstva podpredsedníčka predstavenstva 
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 


