
Vážený poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, 
 
máme záujem o to, aby naša zmluvná spolupráca bola bezproblémová a konštruktívna. Preto si Vás 
dovoľujeme vopred informovať o zmenách vo vykazovaní a akceptovaní výkonov v odbore klinická 
imunológia a alergológia, ktoré nadobudnú účinnosť 1. septembra 2011. Vznikli ako výsledok našich 
rokovaní so zástupcami poskytovateľov, zohľadňujúc stanovisko Výboru Slovenskej spoločnosti 
alergológie a klinickej imunológie a poradného zboru hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva 
SR pre klinickú imunológiu a alergológiu k vyšetrovaniu špecifického IgE z 25. 11. 2010.  
 
Nižšie uvedené zmeny sa týkajú vyšetrení špecifických imunoglobulínov (kódy podľa Zoznamu 
výkonov 4586, 4588, 4588a, 4589b). 
 

1. Indikovanie  
Tieto výkony indikujú lekári s odbornosťou, ktorá garantuje plnohodnotné využitie výsledkov 
v ďalšom diagnostickom a liečebnom procese pacienta. Ide o tieto odbornosti (vrátane ich detských 
špecializácií): 

- imunológia a alergológia 
- gastroenterológia  
- dermatovenerológia 

Hraničná problematika respiračných alergií je v diagnostickom procese doménou imunoalergológie, 
súvisiace výkony teda neindikujú lekári s odbornosťou pneumológia.  

Vyššie uvedené pravidlá a zmeny sa netýkajú detí do 3 rokov veku.   
 

2.   Periodicita a frekvencia vyšetrení 
Špecifický IgE  (4588) sa vyšetruje v počte do 10 alergénov za 12 mesiacov. Stripové vyšetrenia 
(4588a) sa využívajú vtedy, keď dochádza k „prekrývaniu“ testovacích  alergénov obsiahnutých na 
stripe s požadovanými alergénmi. Štandardne akceptovaný počet je 5 výkonov za 12 mesiacov. 

Vyšší počet vyšetrení posudzuje revízny lekár zdravotnej poisťovne vo vzťahu k individuálnemu 
zdravotnému stavu poistenca na základe písomného odôvodnenia a opravnej dávky. 

 
3. Škála indikovaných vyšetrení 

Kvantitatívne stanovenie pre zmes alergénov (4586) sa považuje za  orientačné a nie je metódou 
voľby. Uhrádza sa z verejného zdravotného poistenia. Naopak, kvalitatívne stanovenie špecifického 
IgE (4589) sa nepovažuje za účelné využitie prostriedkov verejného zdravotného poistenia a nie je 
v súlade s legislatívou uhrádzané zdravotnou poisťovňou. 

 
4.  Pracoviská spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek 

Dotknuté vyšetrenia realizujú a vykazujú laboratóriá s odbornosťou imunológia alebo klinická 
biochémia. Zdravotná poisťovňa zrealizuje kontrolu dokladov, ktoré preukážu existenciu pracovného 
pomeru s odborným garantom v odbore klinická imunológia. 
 
 
Vyššie uvedené zmeny majú zabezpečiť jasnejšie pravidlá pri vykazovaní a vyššiu efektívnosť pri 
využívaní financií v zdravotníctve. Ďakujeme, že ich budete rešpektovať. 
 
V prípade otázok sme Vám k dispozícii na Linke pre poskytovateľov 0800 150 155. 
 
S pozdravom MUDr. Vladimíra Kmečová                                                                    Bratislava, 10. 8. 2011 


