Miesto pre pečiatku poisťovne

Žiadosť o úhradu mimoriadne finančne náročnej zdravotnej starostlivosti
poskytovanej hospitalizovanému poistencovi
podľa platnej Zmluvy o poskytovaní a úhrade zdravotnej starostlivosti

Názov zdravotníckeho zariadenia:

IČO

Kód PZS
Adresa:
Ulica

Obec

PSČ

ošetrujúci lekár, ktorý indikoval MFNZS:
Kód

Meno a priezvisko

Poistenec, ktorému bola poskytnutá MFNZS:
Meno a priezvisko

Rodné číslo

Bydlisko
Obec

Ulica
Diagnóza:

PSČ

Kód
Slovom

Hospitalizácia na oddelení:
Kód
Trvanie hospitalizácie:

Názov
od

hospitalizačný paušál oddelenia:
Celková cena za poskytnutú MFNZS:
(požadovaná úhrada)

do

Prílohami žiadosti sú:
1. odôvodnenie poskytnutia liečby, ktorá súčasne spĺňa kritériá mimoriadne finančne náročnej zdravotnej
starostlivosti a jedinej terapeutickej alternatívy (definovanie v súčasnosti štandardne používaného postupu
a odôvodnenie jeho nevhodnosti v konkrétnom prípade);
2. kópia prepúšťacej správy (ak je hospitalizácia ukončená);
3. prehľad poskytnutej MFNZS podľa súhrnného formulára (tlačivo DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.);
4. kópie nadobúdacích dokladov liekov, ZP, ŠZM, ktoré sú predmetom žiadosti o úhradu MFNZS (dodacie
listy, faktúry);
5. v prípade použitia neregistrovaného lieku:
- povolenie na použitie neregistrovaného lieku vydané MZ SR (§46 ods. 4 zákona č. 362/2011 Z.z.
v znení neskorších predpisov);
6. v prípade použitia registrovaného lieku v neregistrovanej indikácii (off-label) sa okrem odôvodnenia podľa
bodu 1 vyžaduje aj:
- súhlas s použitím registrovaného lieku v neregistrovanej indikácii vydaný MZ SR (§46 ods. 4
zákona č. 362/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov,
- kópia žiadosti o vydanie súhlasu zasielaná poskytovateľom na MZ SR;
7. v prípade opakovanej žiadosti o úhradu rovnakého lieku pre toho istého poistenca sa vyžaduje doloženie
výsledkov potvrdzujúcich efektivitu doterajšej liečby.
Predloženie kompletnej žiadosti so všetkými relevantnými prílohami je nevyhnutným predpokladom pre posúdenie
oprávnenosti a úhradu mimoriadne finančne náročnej zdravotnej starostlivosti.
Posúdenie úhrady navrhovaných postupov zdravotnou poisťovňou sa riadi zásadami medicíny založenej na
dôkazoch (EBM), pričom za minimum sa považuje doloženie 2 odborných publikácií, nie starších ako 5 rokov,
potvrdzujúcich účinnosť a bezpečnosť lieku v kontrolovanej randomizovanej štúdii. Výhodou je vyhľadávanie
s použitím systému PICO.
V prípade podania lieku v neregistrovanej indikácii sa ako predpoklad úhrady (v záujme bezpečnosti pacienta)
vyžaduje ukončená III. fáza klinického skúšania lieku, potvrdzujúca účinnosť a bezpečnosť lieku v navrhovanej
indikácii.
Upozornenie: liek bez úradne určenej ceny nie je hradený z verejného zdravotného poistenia, ak nebol dodržaný
postup podľa § 88, ods. 7 písm. b) a ods. 8 zákona č. 363/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Dátum

primár lôžkového oddelenia
podpis a pečiatka

Poskytovateľ posiela žiadosť príslušnej krajskej pobočke poisťovne

riaditeľ zdravotníckeho zariadenia
podpis a pečiatka

