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Vec: Stanovisko vo veci úhrady výkonu 68A počas prebiehajúcej pandémie 
COVID-19 
 
 Slovenská gastroenterologická spoločnosť obdržala v uplynulých dňoch viaceré 
podnety zo strany svojich členov, ktorým bola zo strany revíznych lekárov Dôvera 
zdravotná poisťovňa, a. s. odmietnutá úhrada výkonu 68a (ochrana zdravotníckeho 
pracovníka počas pandémie COVID-19), ktorá bola predmetom dohody podľa podmienok 
platných od 1.5.2020 do 30.6.2020 a v zmysle verejného prísľubu Dôvery predĺžené aj na 
obdobie od 1.7.2020 do 30.9.2020. 
 
 Slovenská gastroenterologická spoločnosť zastáva jednoznačne názor, že 
endoskopické výkony patria medzi najrizikovejšie z hľadiska prenosu koronavírusu 
SARS-CoV-2 a v čase prebiehajúcej pandémie je nutná ochrana všetkých zdravotníckych 
pracovníkov zúčastňujúcich sa na endoskopických výkonoch. Táto skutočnosť je 
v súčasnej silnejúcej druhej vlne pandémie o to dôležitejšia, najmä ak sa v posledných 
dňoch hlásia rekordné počty infikovaných.  
 
Ak nechceme, aby sa gastroenterologické pracoviská stali ďalšími ohniskami rozširovania 
koronavírusu, SGS považuje za nevyhnutné pokračovať v používaní osobných ochranných 
pomôcok úrovne BSL-2 pri každom endoskopickom výkone.  
 

V prípade, že Dôvera zdravotná poisťovňa bude trvať na stanovisku, že od 
1.7.2020 platia pre vykazovanie výkonu 68A iné podmienky úhrady a iné revízne pravidlá 
ako do 30.6.2020, Slovenská gastroenterologická spoločnosť je pripravená obratom 
o tejto skutočnosti informovať svojich členov aj širokú verejnosť.  

 
Slovenská gastroenterologická spoločnosť nesúhlasí s názorom, že pomocou 

klinického dotazníka je možné vylúčiť rizikového pacienta. Nie je tak možné upustiť od 
použitia osobných ochranných prostriedkov pri endoskopiách. Opätovne pripomíname, 
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že endoskopické výkony ako gastroskopia ale aj kolonoskopia, ERCP, endosonografie 
patria medzi najrizikovejšie z hľadiska tvorby aerosólov a prenosu vírusu. Použitie OOP 
úrovne BSL-2 pri endoskopických výkonoch  je súčasťou odporúčaní SGS aj všetkých 
relevantných medzinárodných  gastroenterologických spoločností počas pandémie 
COVID-19.  
 
  
Za Vaše stanovisko k predmetnej veci vopred ďakujeme. 
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