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Vážená pani doktorka, vážený pán doktor, 

na základe veľkého množstva reakcií na nami vydaný informačný list E2-MNG-8236/2018-LGA z 8. 11. 2018  o zvý-

šenom počte neuznaných výkonov zo strany zdravotných poisťovní v oblasti skríningu krčka maternice by sme 

chceli poskytnúť jednoznačné vysvetlenie interpretácie jeho obsahu.  

 

V liste bol citovaný zákon  č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného 

zdravotného poistenia. Keďže zdravotné poisťovne ku skríningu pristupujú nad rámec zákona a daný výkon uh-

rádzajú poistencom v ročných intervaloch aj v prípade negatívneho výsledku, budeme rovnako túto skutočnosť 

akceptovať aj my a spracovávať vaše požiadavky na tieto laboratórne vyšetrenia.  

 

Týmto vás žiadame o dodržiavanie  jednoročného intervalu medzi dvomi preventívnymi prehliadkami (365 dní) 

v prípade negatívneho výsledku, keďže poisťovňa akceptuje ako rok iba dĺžku obdobia medzi výkonmi, nie kalen-

dárny rok. 

Príklad: Ak je pacientke XY odobratý materiál 30. 9. 2018 a môže jej byť poskytnuté ďalšie preventívne vyšetrenie 

v ročnom intervale, nasledujúci odber na preventívne vyšetrenie môže absolvovať najskôr 1. 10. 2019, aj v prípade 

negatívneho výsledku vyšetrenia z 30. 9. 2018. 

 

Čo sa týka zvozu cytologických vyšetrení, postup sa nemení. Na žiadanku uvádzate dátum odberu biologického 

materiálu a tento dátum sa musí zhodovať s dátumom, v ktorom vyšetrenie pacientky na ambulancii vykážete na 

zdravotnú poisťovňu. V prípade, ak sa tieto dátumy nezhodujú, tak nedôjde k spárovaniu s našimi laboratórnymi 

výkonmi, ktoré nám zostanú neuhradené.  

 
Preto si dovoľujeme požiadať vás o striktné dodržiavanie týchto podmienok, čo nám umožní vyhnúť sa kompli-

káciám s neuznaním vyšetrenia z dôvodu porušenia periodicity, ktorej dĺžka intervalu je rozhodnutím poisťovne. 

 

Veríme, že toto vysvetlenie odstráni vzniknuté pochybnosti, ak by ste však potrebovali konzultovať špecifické 

otázky, ktoré s danou problematikou súvisia, obráťte sa, prosím, na vášho medicínskeho reprezentanta, prípadne 

na manažérku obchodného oddelenia RNDr. Malaníkovú, +421 903 160 894, malanikova.alexandra@alphame-

dical.sk. 

 

S pozdravom 

 
 
 

 

  RNDr. Ľubomír Gallik 

  obchodný riaditeľ  

 
 

RNDr. Alexandra Malaníková 

tel.: +421 903 160 894, malanikova.alexandra@alphamedical.sk 

Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01  Bratislava 


