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Vážené a milé kolegyne a kolegovia, 

Všeobecná zdravotná poisťovňa nás (ako aj všetky ostatné odborné spoločnosti so zameraním na 
laboratórnu diagnostiku) oslovila s ponukou navrhnúť úpravy „Pravidiel uznávania laboratórnych 
výkonov“ a  „Pravidiel uznávania podobných výkonov“, podľa ktorých sa v súčasnosti revidujú (a 
napokon aj uhrádzajú) laboratórne výkony. Vzhľadom na to, že celý systém vykazovania, revízií 
a úhrad pripravujú na prechod na eLab, budú ho od základu prepracovávať, čo dáva príležitosť na 
jeho dôkladnú revíziu a aktualizáciu. Cením si, že to nechcú robiť bez nás. Som toho názoru, že túto 
aktivitu treba privítať a ako šancu naplno využiť, keďže posledná aktualizácia týchto dokumentov 
bola robená pred viac ako dvoma rokmi. Je to možnosť, ktorú nemusíme, ale môžeme využiť v našom 
vlastnom záujme. 

Preto sa touto cestou obraciam na našu členskú základňu, ale aj celú odbornú klinicko-biochemickú 
obec s možnosťou uplatniť pripomienky k existujúcim pravidlám, a tak prispieť k ich budúcej novej 
konfigurácii zohľadňujúcej súčasnú realitu laboratórnej diagnostiky v našom odbore. Som si 
vedomá, že za ostatný čas už bolo vynaloženého veľa úsilia pri inovácii Zoznamu zdravotníckych 
výkonov ako aj to, že každý z nás je časovo aj kapacitne do určitej miery limitovaný. V tejto 
príležitosti však vidím veľkú šancu dostať do príslušných „Pravidiel...“ nové kritériá, a tak vytvoriť 
podmienky na výrazne menšiu mieru zamietaných a neuhrádzaných výkonov nášho odboru vo VšZP. 
Ďalším nemalým benefitom by bolo zjednodušenie našej každodennej práce pri komunikácii 
s ambulantnými a klinickými špecialistami v situáciách, kedy musíme – vzhľadom na neaktuálne 
indikačné a/alebo preskripčné obmedzenia – riešiť možnosti diagnostiky pacienta individuálne a cez 
viacerých špecialistov. 

Pozývam teda týmto všetkých, ktorým záleží na kvalite našej práce, ale aj minimalizácii 
administratívnej záťaže a komunikácie s klinikmi, aby sa do tejto práce zapojili. Bolo by dobré, aby 
každý, koho táto iniciatíva VšZP osloví a rozhodne sa pripojiť, informoval o tejto možnosti aj iných 
kolegov z odboru o ktorých vie, že by vedeli a mali čo k „Pravidlám...VšZP“ povedať. Všetkých 
ochotných záujemcov o túto prácu zdvorilo žiadam, aby sa mi ozvali najneskôr do konca januára. Po 
vytvorení autorského tímu sa dohodneme na potrebných podmienkach a pravidlách spolupráce. 

 

16.1.2020                                                                                                MUDr. Hedviga Pivovarníková 
prezidentka SSKB 

 


