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1. POJMY A POUŽITÉ SKRATKY
1.1
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Lekárska prepúšťacia správa
Národné centrum zdravotníckych informácií
Národný zdravotnícky informačný systém
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti
Zdravotnícky pracovník
Zdravotnícke zariadenie
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2. ÚVOD
(1) Príspevok pri narodení dieťaťa a príspevok pri viac súčasne narodených deťoch sa poskytuje
matke, resp. oprávnenej osobe na základe zákona č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení
dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Príspevok“).
(2) Novela zákona č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže
využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon proti byrokracii) od 1.4.2022 mení postup spracovania žiadosti o Príspevok na proaktívnu
službu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Príslušný úrad práce si údaje potrebné pre
schválenie a vyplatenie Príspevku bude zisťovať aktívne prostredníctvom dostupných zdrojov
informačného systému verejnej správy.
(3) NCZI tak v súlade so zákonom č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytuje elektronicky na
vyžiadanie Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny, na účel posúdenia splnenia podmienok pre
vznik nároku oprávnenej osoby na príspevok pri narodení dieťaťa alebo na príspevok na viac
súčasne narodených detí, údaje:
 či bola uzavretá dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti oprávnenej osoby so
všeobecným lekárom a s lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a
pôrodníctvo,
 či bola uzavretá dohoda o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dieťa podľa
osobitného predpisu,
 o poradí pôrodu a o účasti matky dieťaťa na preventívnych prehliadkach u lekára so
špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo od štvrtého mesiaca
tehotenstva do pôrodu dieťa podľa osobitného predpisu,
 o spôsobe opustenia zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti matkou
dieťaťa po pôrode podľa osobitného predpisu.
(4) Aby boli potrebné údaje pre vyššie uvedený účel v NZIS k dispozícii, zavádza sa od 1.4.2022 zápis
údajov, potrebných pre schválenie príspevku pri narodení dieťaťa, lekármi prostredníctvom
eZdravia.
(5) Zápis údajov pre príspevok pri narodení dieťaťa sa týka poskytovateľov:
 ústavnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo,
 špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore gynekológia a
pôrodníctvo.
(6) Tento metodický pokyn je vydávaný v súlade s ustanovením §12 ods. 3 písm. m) zákona č.
153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a popisuje postup pre zápis údajov pre príspevok pri
narodení dieťaťa.
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3. ZÁPIS ÚDAJOV PRE PRÍSPEVOK PRI NARODENÍ DIEŤAŤA
(1) Keďže údaje pre Príspevok sa týkajú tehotenstva a pôrodu matky, ich zápis do eZdravia môže
vykonať len lekár v rámci kliniky/oddelenia/ambulancie s odbornosťou gynekológia
a pôrodníctvo, ktorý je identifikovaný cez ePZP kartu.
(2) Lekár zapíše v IS PZS údaje vzťahujúce sa k Príspevku pre dieťa narodené od 1.4.2022
prostredníctvom funkcionality eVysetrenie, a to v rámci:
 záznamu lekárskej prepúšťacej správy (LPS),
 záznamu z odborného vyšetrenia.
(3) Údaje pre Príspevok je možné zapísať do LPS alebo do záznamu z odborného vyšetrenia len v
prípade, že v IS PZS sú implementované funkcionality eZdravia (eVyšetrenie) pre zápis záznamu
o vyšetrení verzia 7.

3.1 ZÁPIS ÚDAJOV V LEKÁRSKEJ PREPÚŠŤACEJ SPRÁVE
(1) Pri prepustení matky po pôrode z nemocnice ošetrujúci lekár zapíše v rámci LPS:
 dátum pôrodu,
 poradie pôrodu, a to bez ohľadu na vitalitu dieťaťa z aktuálneho pôrodu aj predchádzajúceho.
 či matka absolvovala pravidelné mesačné preventívne prehliadky od 4. mesiaca
tehotenstva do pôrodu u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia
a pôrodníctvo.
Pravidelnými prehliadkami sa rozumejú aj obdobné prehliadky absolvované v cudzine.
Rovnako sa za absolvovanie prehliadky v príslušnom mesiaci považuje aj poskytnutie ústavnej
zdravotnej starostlivosti pri hospitalizácii matky napr. z dôvodov komplikácií počas
tehotenstva. Absolvovanie pravidelných prehliadok sa posudzuje na základe predloženej
tehotenskej knižky, resp. obdobnej dokumentácie napr. zo zahraničia.
Lekár zapíše:
- áno, ak matka absolvovala pravidelné prehliadky od 4. mesiaca tehotenstva,
- nie, ak matka neabsolvovala pravidelné prehliadky od 4. mesiaca tehotenstva.


či matka po pôrode opustila nemocnicu bez jej súhlasu, tzn. či matka po pôrode opustila
zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti spôsobom, ktorý je v rozpore s
ustanovením § 9 ods. 6 zákona č. 576/2004 Z. z.
Lekár zapíše:
- nie, ak matka neopustila zariadenie bez jej súhlasu,
- áno, ak matka opustila zariadenie bez jej súhlasu.

(2) Keďže úrad práce má zákonnú povinnosť overiť si splnenie podmienok nároku na príspevok
pri narodení dieťaťa v NZIS, je veľmi dôležité, aby lekár dôsledne zapísal údaje už
v prepúšťacej správe. Ak údaje nebudú v NZIS zapísané, úrad práce nebude vedieť vyhodnotiť
splnenie podmienok a príspevok nebude môcť byť matke vyplatený (úrad práce bude musieť
kontaktovať matku kvôli doplneniu údajov).

(3) Ak lekár nepozná v čase zápisu LPS všetky údaje pre Príspevok, uvedie len tie, ktoré sú mu známe.
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3.2 ZÁPIS ÚDAJOV V ZÁZNAME Z ODBORNÉHO VYŠETRENIA
(1) Údaje potrebné pre schválenie nároku na Príspevok môže zapísať aj lekár gynekologickopôrodníckej ambulancie v rámci záznamu z odborného vyšetrenia, a to napr. v situácii, kedy údaje
neboli zapísané v lekárskej prepúšťacej správe, alebo niektoré údaje chýbajú (napr. lekár ich pri
zápise LPS nemal k dispozícii).
(2) Lekár má možnosť skontrolovať údaje pre Príspevok zapísané v LPS matky prostredníctvom
vyhľadania LPS v eZdravie:

v prípade zobrazenia LPS, v ktorej sú údaje zapísané, lekár ich nemusí opätovne zapísať
v rámci záznamu z odborného vyšetrenia.

v prípade, že LPS údaje pre Príspevok neobsahuje, alebo údaje nie sú kompletné, lekár ich
zapíše v rámci ním zapisovaného záznamu z odborného vyšetrenia.
(3) Pri zápise údajov postupuje lekár rovnako ako je uvedené v kapitole 3.1 ZÁPIS ÚDAJOV V
LEKÁRSKEJ PREPÚŠŤACEJ SPRÁVE.

3.3 PRÍKLADY ŠPECIFICKÝCH SITUÁCIÍ
(1) Nižšie sú príklady niektorých situácií, ktoré sa môžu vyskytnúť v súvislosti so zápisom údajov pre
príspevok pri narodení:
Príklad č. 1
Matka rodila v domácom prostredí, nebola hospitalizovaná v nemocnici, po pôrode bola
ošetrená lekárom gynekologicko-pôrodníckej ambulancie.
Údaje pre príspevok môže zapísať do eZdravia ošetrujúci lekár v rámci záznamu z odborného
vyšetrenia. Podmienkou je, aby daná gynekologicko-pôrodnícka ambulancia mala vo svojom
informačnom systéme implementovanú verziu služieb pre zápis záznamu z vyšetrenia, ktorá
toto umožňuje (IM pre eVyšetrenie v7).
Informácia, či matka po pôrode opustila nemocnicu bez jej súhlasu = NIE, keďže matka nebola
hospitalizovaná.
Príklad č. 2
Matka porodila dieťa v nemocnici, avšak odmietla odporúčanú zdravotnú starostlivosť a
požiadala o skoršie prepustenie s nemocnice. V tejto súvislosti podpísala tzv. negatívny reverz.
Ošetrujúci lekár zapíše údaje pre príspevok do lekárskej prepúšťacej správy, pričom do
Informácia, či matka po pôrode opustila nemocnicu bez jej súhlasu = NIE, keďže matka
podpísala súhlas s jej skorším prepustením.
Príklad č. 3
Matka telefonicky kontaktuje svojho lekára-gynekológa a požaduje zapísať údaje pre príspevok
pri narodení. Matka je po šestonedelí, ale vyšetrenia sa nemôže zúčastniť kvôli chorobe dieťaťa.
Vtedy lekár zapíše záznam z odborného vyšetrenia ako „telemedicínu”:
- do popisu uvedie dôvod zápisu, tzn. prečo sa matka nemôže zúčastniť vyšetrenia,
informácie, ktoré sa mu podarilo od matky zistiť ohľadom jej aktuálneho stavu a
dohodnutý termín riadneho vyšetrenia a pod.
- doplní potrebné údaje pre Príspevok.
- uvedie diagnózu, ktorá závisí od toho, v akom období po pôrode matka kontaktuje
lekára a aký zdravotný problém zároveň rieši, napr. diagnóza Z39.1, Z39.2 a pod..
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4. ZMENA ÚDAJOV PRE PRÍSPEVOK PRI NARODENÍ DIEŤAŤA
(1) Ak lekár zistí, že údaje pre Príspevok boli zapísané nesprávne a je ich potrebné opraviť, spôsob
opravy môže byť nasledovný:
a) stornovanie / zneplatnenie pôvodného záznamu a opätovný zápis LPS alebo
záznamu z odborného vyšetrenia so správnymi údajmi. Stornovať/zneplatniť pôvodný
záznam LPS alebo záznam z odborného vyšetrenia môže len lekár, ktorý záznam
do eZdravia zapísal alebo lekár z rovnakej kliniky/oddelenia/ambulancie.
b) vytvorenie nového záznamu LPS alebo záznamu z odborného vyšetrenia, a to v
prípade, keď nie je možné záznam s nesprávnymi údajmi stornovať/zneplatniť.
(2) V prípade, že existujú v eZdraví viaceré záznamy pre ten istý pôrod, priorita záznamu sa
nevzťahuje na celý záznam (LPS, odborného vyšetrenia), napr. podľa času vzniku. Posudzujú sa
jednotlivé údaje pre Príspevok, ktoré sú v týchto záznamoch zapísané, napr. zápis konkrétnej
hodnoty má prednosť pred chýbajúcou hodnotou, poradie pôrodu sa akceptuje z novšieho
záznamu a pod.

5. POSTUP V PRÍPADE TECHNICKÝCH PROBLÉMOV S IS
(1) Pre deti narodené od 1.4.2022 u PZS až do dátumu, kedy nemocnica prejde na elektronizáciu
zápisu údajov potrebných pre posúdenie nároku na príspevok pri narodení, je potrebné do
lekárskych prepúšťacích správ (LPS) k prepusteniu matky dieťaťa z nemocnice dodatočne
zapísať údaje pre príspevok, a to najneskôr do 10.5.2022.
Upozornenie: Údaje pre príspevok je možné zapísať do LPS len v prípade, že v nemocničnom IS
sú implementované funkcionality eZdravia pre zápis záznamu o vyšetrení verzia 7 (eVyšetrenie).
(2) V prípade, že nemocnica má neskôr po prechode na elektronizáciu technický problém
s nemocničným IS, kvôli ktorému ošetrujúci lekár nemôže údaje pre Príspevok zapísať do LPS pri
prepustení matky po pôrode z nemocnice, je potrebné, aby údaje zapísal do LPS čo najskôr
dodatočne. Ak to situácia po pôrode umožní, napr. matka nie je dlhodobo hospitalizovaná, údaje
zapíše dodatočne najneskôr do 10. dňa nasledujúceho mesiaca po narodení dieťaťa.

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
(1) Tento metodický pokyn nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnym orgánom NCZI a účinnosť
dňa 1.4.2022.
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