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Vážená pani doktorka, vážený pán doktor, 

s účinnosťou od 15. 2. 2018 pristupujeme k novému režimu objednávania delegovaných odberov.  

 

Akceptovať budeme výlučne papierovú žiadanku, na ktorej budú musieť byť aj pečiatka a podpis špecialistu, 

ktorý takýto odber požaduje. Nebudú už akceptované prefotené priložené správy ako dôkaz požadovania 

príslušných laboratórnych vyšetrení. Opatrenie sa týka aj klientov, ktorí s našimi laboratóriami komunikujú 

elektronicky.  

 

Boli sme nútení pristúpiť k sprísneniu pravidiel na základe viacerých nedorozumení v poslednom období, keď 

pri riešení delegovaných odberov dochádzalo k porušovaniu platnej legislatívy na strane všeobecných lekárov, 

aj na strane špecialistov. Máme prísľub hlavných odborníkov za jednotlivé lekárske odbornosti, že v prípade 

opätovnej snahy konkrétnych kolegov-lekárov o porušovanie  stanovených pravidiel pri delegovanom odbere 

budú ich mená zverejňované a následne budú prijaté opatrenia. 

 

Na záver si dovoľujeme pripomenúť výňatok z platného odborného usmernenia, ktoré presne stanovuje spôsob 

objednávania delegovaných odberov (Vestník MZ SR, Odborné usmernenie MZ SR o postupe objednávania, 

vykonávania a kontroly laboratórnych a zobrazovacích vyšetrení, čiastka 27-32, dňa 10. 6. 2014, číslo: 

02032/2014-SZ, strany 168 – 169): 

 

Čl. I 

Účel odborného usmernenia 

Účelom tohto odborného usmernenia je stanoviť jednotný postup pri objednávaní, vykonávaní a kontrole 

laboratórnych a zobrazovacích vyšetrení. 

 

Čl. II 

Vymedzenie pojmov 

Indikujúci lekár je ošetrujúci lekár1), ktorý indikuje laboratórne a zobrazovacie vyšetrenia. 

Vykonávajúci lekár je ošetrujúci lekár, ktorý realizuje potrebné výkony pre zabezpečenie uskutočnenia 

laboratórnych a zobrazovacích vyšetrení. 

 

Čl. III 

Postup pri žiadosti o laboratórne a zobrazovacie vyšetrenia indikujúcim lekárom 

 

(1) Indikujúci lekár vyplní žiadanku na laboratórne a zobrazovacie vyšetrenia (ďalej len „žiadanka“). 

Žiadanka obsahuje: 

a) meno, priezvisko a rodné číslo pacienta, 

b) kód zdravotnej poisťovne pacienta 2), 

c) kód choroby, pre ktorú lekár žiada vyšetrenie, 

d) vyznačené žiadané vyšetrenie alebo popis vyšetrenia, 

e) pečiatku a podpis indikujúceho lekára, 

f) dátum realizácie vyšetrenia, ak je určený. 

(2) Za opodstatnenosť indikovaných vyšetrení a správnosť vyplnenia žiadanky zodpovedá indikujúcilekár. 
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(3) Indikujúci lekár indikuje, vykonáva a kontroluje realizáciu všetkých ním vyžiadaných laboratórnych a 

zobrazovacích vyšetrení potrebných k stanoveniu diagnózy a liečbe pacienta v rozsahu svojej špecializácie. 

 

(4) Pokiaľ indikujúci lekár ním indikované výkony nevykoná sám, môže ich delegovať na lekára so špecializáciou 

všeobecného lekárstva v prípade, ak: 

a) medzi jednotlivými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, ktorí spolupracujú pri diagnostike a liečbe 

pacienta, existuje časová dostupnosť viac ako 60 minút, 

b) hrozí riziko z premeškania pri vykonaní efektívnej diagnostiky a liečby pacienta, 

c) pacient je imobilný alebo má sťaženú mobilitu alebo 

d) pacient má súbežne absolvovať viaceré vyšetrenia v rovnakom čase a u jedného poskytovateľa zdravotnej 

starostlivosti. 

 

(5) Ak indikujúci lekár deleguje vykonanie indikovaných vyšetrení na iného vykonávajúceho lekára, zašle 

správne vyplnenú žiadanku podľa čl. III ods. 1 tohto odborného usmernenia a správu3), v ktorej určí druh, 

rozsah a lehotu uskutočnenia delegovaných vyšetrení. Súčasne uvedie kontakt na svoju 

osobu (telefonický, elektronický). 

 

(6) Indikujúci lekár zrozumiteľne informuje pacienta o dôvode a spôsobe delegovania výkonov na 

vykonávajúceho lekára. 

 

(7) Vykonávajúci lekár realizuje delegované výkony iba v rozsahu uvedenom v správe a na žiadanke zaslanej 

indikujúcim lekárom. Túto žiadanku potvrdí svojou pečiatkou, podpíše a viditeľne označí slovami „vykonávajúci 

lekár – doručiť výsledok“ z dôvodu zabezpečenia zaslania výsledku. 

 

(8) Vykonávajúci lekár výsledky delegovaných laboratórnych a zobrazovacích vyšetrení doručí indikujúcemu 

lekárovi. 

 

Veríme, že toto naše rozhodnutie prijmete s pochopením, nakoľko je našou snahou konať vždy legálne 

a v zmysle dohodnutých pravidiel. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte, prosím, nášho medicínskeho 

reprezentanta pre vašu lokalitu, call centrum 0850 150 000, prípadne sa môžete obrátiť aj priamo na 

medicínskeho riaditeľa. 

 
S úctou 

 
 

 

 RNDr. Ľubomír Gallik MUDr. Marta Dobáková 

 obchodný riaditeľ medicínsky riaditeľ 
 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Marta Dobáková, medicínsky riaditeľ 

tel.: 0850 150 000, mobil: +421 905 236 649, e-mail: dobakova.marta@alphamedical.sk 

Centrálne laboratórium – STRED, J. Bellu 66, 034 95 Likavka-Ružomberok 

 

 


