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Vážená pani doktorka, vážený pán doktor, 

v poslednom období sa nám zvýšil počet neuznaných výkonov zo strany zdravotných poisťovní a to v oblasti 

skíningu krčka maternice.  

 
Zisťovali sme príčiny neuznania, tých je samozrejme viac, ale prevláda najmä neuznanie z dôvodu porušenia 

frekvencie alebo periodicity. Preventívne vyšetrenie v gynekologickej cytológii má určené presné intervaly, v 

ktorých je možné poistencovi toto vyšetrenie na základe verejného zdravotného poistenia poskytnúť (viď zákon 

č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o 

úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti – príloha č. 2 Náplň preventívnych pre-

hliadok, časť Skríning rakoviny krčka maternice a prsníka Periodicita): 

„prvé dva odbery cytológie v ročnom intervale. V prípade negativity týchto dvoch cytologických výsledkov po-

kračovať v 3-ročnom intervale do veku 64 rokov. Uvedená periodicita platí aj pre poistenkyňu, u ktorej sa začal 

skríning aj neskôr ako v 23. roku života. Skríning sa vo veku 64 rokov ukončí, ak budú posledné 3 cytologické 

nálezy negatívne.“ 

 

Ak je teda určené, že vyšetrenie krčka maternice preventívne prináleží ženám vo veku od 23 do 64 rokov a prvé 

dva odbery v periodicite 1 rok, následne v prípade negativity v periodicite 3 roky, znamená to, že odber steru 

z krčka maternice u lekára – gynekológa je vykonaný v období, keď musí byť táto podmienka splnená. 

 

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

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

v prípade 3-ročného intervalu nasledujúci odber na preventívne vyšetrenie môže absolvovať najskôr 1. 10. 

2021. 

 

Týmto si Vás dovoľujeme upozorniť, že nie je možné: 

a) odoberať biologický materiál pred uplynutím celej určenej doby nároku na vyšetrenie, 

b) odoberať biologický materiál na prevenciu v prípade, ak má pacientka nejaké zdravotné problémy. 

Preventívne vyšetrenie sa realizuje iba u pacientok, ktoré nemajú žiadne chorobné príznaky.  Taktiež 

nie je možné v jeden deň realizovať odber na vyšetrenie gynekologickej cytológie na účely preven-

tívnej prehliadky a zároveň na klinické príznaky napr. zápalu. Toto zdravotné poisťovne striktne vy-

lučujú. 

 

S cieľom zlepšenia spolupráce si dovoľujeme predložiť Vám upravenú žiadanku na preventívne vyšetrenie 

v gynekologickej cytológii. Táto žiadanka obsahuje už vpísané MKCH diagnózy  Z01.4 a Z12.4, 
ktoré sú určené iba na účel preventívnych prehliadok a ktoré jednoduchým spôsobom len označíte.  

V prípade, že nejde o preventívnu prehliadku, ostanú tieto diagnózy neoznačené a vpíšete správnu MKCH DG 

podľa ochorenia pacientky v ľavom hornom poli na to určenom.  

 

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že je nutné, aby ste preventívne vyšetrenia  vykazovali v tom období, keď 

skutočne bol boli odbery realizované a neodkladali si tieto výkony kumulatívne na vykázanie neskôr.  

 



  

V súčasnej dobe elektronizácie zdravotníctva zdravotné poisťovne tzv. „párujú Vaše poskytnuté výkony 

s laboratórnymi“ a pokiaľ sa nestretnú – nespárujú, je veľmi pravdepodobné, že nebudú ani zaplatené. Nielen 

nám, ale aj Vám. Taktiež je veľmi prísny dôraz kladený na to, kedy bol odber u pacienta realizovaný a kedy bolo 

realizované vyšetrenie. Špeciálne pri gynekologickej cytológii bolo v minulosti zvykom posielať sklíčka do labo-

ratória 1-krát do týždňa, v niektorých prípadoch dokonca až raz za 2 týždne, keď sa nakumuloval správny počet 

na odvoz. Logistika Alpha medical, s. r. o. je vám k dispozícii denne a teda netreba čokoľvek odkladať, ale je 

možné biologický materiál ihneď po odbere odosielať do laboratória. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 RNDr. Ľubomír Gallik  Ing. Katarína Rumanová 

 obchodný riaditeľ výkonná riaditeľka pre patológie a genetiky 

 

  
 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1: Žiadanka o vyšetrenie – gynekologická cytológia.  
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