KÓD CHYBY
SA011
SA021
SA023
SA031
SA032
SA033
SA034
SA041
SA042
SA043
SA051
SA052
SA053
SA054
SA055
SA061
SA062
SA065
SA066
SA067
SA069
SA06A
SA06C

NÁZOV CHYBY
Výkon/produkt nie je povolený pre pohlavie poistenca
Povinná revízia pre vykázaný výkon/produkt
Diagnóza nie je hradená z verejného zdravotného poistenia
Nie je vyplnený kód lokality zubu
Nepovolený kód lokality zubu pre výkon/produkt
Povinná revízia kombinácie kódu lokality zubu s vykázaným výkonom/produktom
Porušenie nutného kódu lokality zubu pre výkon/produkt
Výkon/produkt je vykázaný vo veku, ktorý nie je určený pre jeho akceptovanie
Výkon/produkt je vykázaný vo veku, ktorý nie je povolený pre jeho akceptovanie
Povinná revízia vykázaného výkonu/produktu v tomto veku
Zakázaná kombinácia diagnózy a výkonu/produktu
Porušenie nutnej kombinácie diagnózy a výkonu/produktu
Povinná revízia kombinácie diagnózy s vykázaným výkonom/produktom
Porušenie nutnej kombinácie hlavnej aj pridruženej diagnózy a výkonu/produktu
Zakázaná kombinácia hlavnej aj pridruženej diagnózy a výkonu/produktu
Zakázaná kombinácia dvoch výkonov/produktov
Porušenie nutnej kombinácie dvoch výkonov/produktov
Zakázaná kombinácia dvoch výkonov s kódom lokality zubu
Porušenie nutnej kombinácie dvoch výkonov s kódom lokality zubu
Zakázaná kombinácia dvoch výkonov s kódom lokality zubu
Porušenie nutnej kombinácie dvoch výkonov s kódom lokality zubu z dôvodu zamietnutia jedného z požadovaných výkonov
Zakázaná kombinácia dvoch výkonov/produktov
Porušenie nutnej kombinácie dvoch výkonov/produktov z dôvodu zamietnutia jedného z požadovaných výkonov

KÓD CHYBY

NÁZOV CHYBY

SA073
SA074
SA075
SA076
SA081
SA082

Odbornosť lekára pre preskripciu nie je postačujúca
Vykázaná odbornosť lekára pre preskripciu nie je postačujúca
Odbornosť lekára pre odporučenie nie je postačujúca
Vykázaná odbornosť lekára pre odporučenie nie je postačujúca
Zakázaná kombinácia skupiny výkonu/produktu a odbornosti ambulancie/oddelenia/typu zdravotnej starostlivosti
Zakázaná kombinácia druhu výkonu/produktu a odbornosti ambulancie/oddelenia/typu zdravotnej starostlivosti

SA083
SA086
SA088

Porušenie nutnej kombinácie výkonu/produktu a odosielajúcej odbornosti ambulancie/oddelenia/lekára/typu zdravotnej starostlivosti
Zakázaná kombinácia výkonu/produktu a odbornosti ambulancie/oddelenia/typu zdravotnej starostlivosti
Zakázaná kombinácia výkonu/produktu a odbornosti odosielajúcej ambulancie/oddelenia/lekára/typu zdravotnej starostlivosti

SA08A

Zakázaná kombinácia skupiny výkonu/produktu a odbornosti odosielajúcej ambulancie/oddelenia/lekára/typu zdravotnej starostlivosti

SA08B
SA091
SA092
SA093
SA094
SA095
SA096
SA102
SA103
SA104
SA111
SA112
SA113
SA114
SA115
SA116
SA117

Zakázaná kombinácia druhu výkonu/produktu a odbornosti odosielajúcej ambulancie/oddelenia/lekára/typu zdravotnej starostlivosti
Zakázaná kombinácia skupiny výkonu/produktu a typu dávky
Zakázaná kombinácia druhu výkonu/produktu a typu dávky
Porušenie nutnej kombinácie druhu/skupiny výkonu/produktu a typu dávky
Povinná revízia pre kombináciu skupiny výkonu/produktu s typom dávky
Povinná revízia pre kombináciu druhu výkonu/produktu s typom dávky
Porušenie nutnej kombinácie druhu/skupiny výkonu/produktu a časti riadka
Liek určený pre ambulantnú zdravotnú starostlivosť vykázaný mimo ambulantnej starostlivosti
Liek kategórie H zo skupiny rádiofarmák
Liek kategórie H mimo skupiny rádiofarmák
Porušená periodicita vykázania výkonu/produktu
Porušená periodicita vykázania výkonu/produktu
Porušená periodicita vykázania výkonu/produktu s kódom lokality zubu
Porušená periodicita vykázania výkonu/produktu s kódom lokality zubu
Vážne porušená periodicita vykázania výkonu/produktu
Vážne porušená periodicita vykázania výkonu/produktu s kódom lokality zubu
Vykázané množstvo porušuje periodicitu vykázania výkonu/produktu

KÓD CHYBY
SA118
SA121
SA131
SA132
SA151
SA153
SA155
SA161
SA171
SA191
SA201
SA202
SA203
SA211
SA212
SA213
SA221
SA231
SA241
SA242
SA251
SA252
SC011
SC012
SC014
SC015
SC016
SC017
SC018
SC01A

NÁZOV CHYBY
Vykázané množstvo v celom rozsahu porušuje periodicitu vykázania výkonu/produktu
Povinná revízia kvôli cene vykázaného výkonu/produktu
Výkon/produkt nie je hradený z verejného zdravotného poistenia
Povinná revízia pre kombináciu výkonu/produktu a jeho úhrady z verejného zdravotného poistenia
Vykázaný produkt je nakúpený centrálnym nákupom, musí mať vykázanú cenu 0 EUR
Vykázaný produkt je v tomto období nakupovaný centrálnym nákupom, musí mať vykázanú cenu 0 EUR
Produkt vykázaný s nenulovou cenou - existuje prípad centrálneho nákupu
Porušená nutná kombinácia výkonu/produktu pre tento typ zdravotnej starostlivosti a odbornosť ambulancie
Chýba preventívna stomatologická prehliadka z minulého roka
Kód Poskytovateľa predpisujúcej ambulancie nie je zmluvný
Výkon/produkt je vykázaný bez potrebného prístrojového vybavenia
Výkon/produkt je vykázaný v období, v ktorom nie je povolené použitie prístrojového vybavenia
Výkon/produkt je vykázaný na prístrojovom vybavení, ktoré nie je uvedené v zmluve
Zakázaná kombinácia vykázanej zdravotnej starostlivosti s inou vykázanou zdravotnou starostlivosťou
Povinná revízia vykázanej zdravotnej starostlivosti kvôli kombinácií s inou vykázanou zdravotnou starostlivosťou
Porušená nutná kombinácia vykázanej zdravotnej starostlivosti s inou potrebnou zdravotnou starostlivosťou
Výkon/produkt nie je povolený pre tento typ faktúry a zdravotnú starostlivosť
Diagnóza nie je povolená pre typ faktúry a zdravotnú starostlivosť
Poistenec nie je zamestnancom u definovaného platiteľa pre diagnózu hradenú mimo verejného zdravotného poistenia
Výkon/produkt nie je povolený pre diagnózu hradenú mimo verejného zdravotného poistenia
Poistenec nie je zamestnancom u definovaného platiteľa pre výkon/produkt hradený mimo verejného zdravotného poistenia
Diagnóza nie je povolená pre výkon/produkt hradený mimo verejného zdravotného poistenia
V cenníku nie je uvedená cena pre vykázaný výkon/produkt
V zmluve ani v cenníku nie je uvedená cena pre vykázaný výkon/produkt
V cenníku je uvedený počet kusov v balení 0 (nula)
V zmluve nie je uvedená cena pre vykázaný výkon/produkt
V zmluve ani v cenníku nie je uvedená cena v EUR, ani počet bodov pre vykázaný výkon/produkt
V zmluve nie je uvedená cena bodu pre vykázaný výkon/produkt
V zmluve nie je uvedená cena pre vykázanú hospitalizáciu
V zmluve nie je uvedená cena bodu pre vykázaný výkon/produkt

KÓD CHYBY

NÁZOV CHYBY

SC01B
SC01C
SC01D
SC01E
SC01F
SC01M

V zmluve nie je uvedená cena bodu pre vykázaný výkon/produkt
V zmluve nie je uvedená cena bodu pre vykázaný výkon/produkt
Výkon/produkt nie je platný v čase jeho vykázania
Tento výkon je možné hradiť len poistencovi, ktorý je kapitovaný u Poskytovateľa
Tento výkon je možné hradiť len poistencovi, ktorý nie je kapitovaný u Poskytovateľa
Evidujeme konflikt v dohodách o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

SC021

Neexistujúci algoritmus/vzorec pre ocenenie výkonu/produktu, nie je možné vykonať výpočet riadku s vykázanou zdravotnou starostlivosťou

SC031

Nie je možné vykonať výpočet riadku s vykázanou zdravotnou starostlivosťou - neexistuje výkon/produkt alebo dátum jeho vykázania

SC032

Nie je možné vykonať výpočet riadku s vykázanou zdravotnou starostlivosťou - vykázaný výkon/produkt neexistuje

SC034
SC035
SC041
SC042
SD011
SD014
SD015
SD016
SD017
SD018
SD021
SD022
SD023
SD024
SD032
SD033
SD035

Nie je možné vykonať výpočet riadku s vykázanou zdravotnou starostlivosťou, nie je akceptovaný poistenec - nie je možné určiť hospitalizáciu
Ocenené množstvo výkonov/produktov bolo znížené podľa parametrizácie
Poistenec má uzatvorenú kapitačnú dohodu s určeným lekárom
Poistenec nemá uzatvorenú kapitačnú dohodu s určeným lekárom
Dátum ošetrenia/výdaja nie je vykázaný
Akceptovaný dátum ošetrenia/výdaja nie je vyplnený
Akceptovaný dátum ošetrenia/výdaja je pred zúčtovacím obdobím faktúry
Akceptovaný dátum ošetrenia/výdaja je po zúčtovacom období faktúry
Akceptovaný dátum ošetrenia/výdaja je pred začiatkom platnosti zmluvy
Akceptovaný dátum ošetrenia/výdaja je po ukončení platnosti zmluvy
Dátum predpisu receptu/poukazu nie je vyplnený
Akceptovaný dátum predpisu receptu/poukazu nie je vyplnený
Dátum výdaja je skorší, ako dátum predpisu pri výdaji receptu alebo poukazu
Akceptovaný dátum výdaja je skorší, ako dátum predpisu pri výdaji receptu alebo poukazu
Vykázaný dátum prijatia je pred zúčtovacím obdobím faktúry
Vykázaný dátum prijatia je po zúčtovacom období faktúry
Akceptovaný dátum prijatia je pred zúčtovacím obdobím faktúry

KÓD CHYBY
SD036
SD037
SD038
SD042
SD043
SD045
SD046
SD047
SD071
SD072
SG011
SG012
SG013
SG014
SG021
SG022
SG023
SG024
SG031
SG032
SG033
SG041
SG042
SG043
SG044
SH011
SH014
SH01B
SH021
SH032

NÁZOV CHYBY
Akceptovaný dátum prijatia je po zúčtovacom období faktúry
Akceptovaný dátum prijatia je pred začiatkom platnosti zmluvy
Akceptovaný dátum prijatia je po ukončení platnosti zmluvy
Vykázaný dátum prepustenia je pred zúčtovacím obdobím faktúry
Vykázaný dátum prepustenia je po zúčtovacom období faktúry
Akceptovaný dátum prepustenia je pred zúčtovacím obdobím faktúry
Akceptovaný dátum prepustenia je po zúčtovacom období faktúry
Akceptovaný dátum prepustenia je po ukončení platnosti zmluvy
Dátum objednania výkonu nie je uvedený
Dátum vykonania výkonu je pred dátumom jeho objednania
Kód diagnózy nie je vykázaný
Vykázaný kód diagnózy existuje, ale je neplatný
Kód diagnózy nie je uvedený (všetky diagnózy okrem diagnózy pri prepustení; pre hospitalizácie tu ide o diagnózu pri prijatí)
Vykázaný neexistujúci kód diagnózy
Kód diagnózy pri prepustení z hospitalizácie nie je vykázaný
Vykázaný kód diagnózy pri prepustení existuje, ale je neplatný
Kód diagnózy pri prepustení z hospitalizácie nie je uvedený
Vykázaný neexistujúci kód diagnózy pri prepustení
Vykázaný kód hlavnej diagnózy hospitalizačného prípadu existuje, ale je neplatný
Kód lokalizácie hlavnej diagnózy hospitalizačného prípadu je vykázaný, ale táto hodnota nie je povolená
Vykázaný neexistujúci kód hlavnej diagnózy hospitalizačného prípadu
Diagnóza nie je povolená pre pohlavie poistenca
Diagnóza pri prepustení nie je povolená pre pohlavie poistenca
Hlavná diagnóza počas hospitalizácie nie je povolená pre pohlavie poistenca
Vedľajšia diagnóza počas hospitalizácie nie je povolená pre pohlavie poistenca
Vykázaný dátum prijatia je väčší ako dátum prepustenia
Akceptovaný dátum prijatia je väčší ako dátum prepustenia
Hospitalizácia neprepojená s HospiCOM-om končiaca nasledujúci deň po prijatí
Počet dní hospitalizácie/priepustky nie je uvedený
Priepustka počas hospitalizácie

KÓD CHYBY
SH041
SH051
SH053
SH055
SH081
SH082
SH083
SH084
SH085
SH086
SH087
SH088
SH089
SH08A
SH091
SH101
SH102
SH141
SH151
SH153
SH154
SH155
SH161
SH181
SH182
SH183
SH184
SH185
SH186
SH187

NÁZOV CHYBY
Preloženie pacienta z oddelenia s rovnakou odbornosťou v rámci zdravotníckeho zariadenia
Preloženie pacienta na oddelenie s rovnakou odbornosťou v rámci zdravotníckeho zariadenia
Zakázaný preklad na iné oddelenie podľa odborností v rámci zdravotníckeho zariadenia
Existuje preloženie poistenca na iné oddelenie a je určené k revízii v rámci zdravotníckeho zariadenia
Priepustka bez hospitalizácie
Priepustka začína pred začiatkom hospitalizácie
Priepustka začína v deň hospitalizácie
Priepustka končí skôr ako začína
Priepustka končí v deň keď začína
Priepustka končí po ukončení hospitalizácie
Priepustka končí v deň ukončenia hospitalizácie
Priepustka bez uvedeného dátumu začiatku aj konca
Pokračujúca priepustka z predchádzajúceho mesiaca
Pokračujúca priepustka do budúceho mesiaca
Prekrývajúce sa priepustky vo vykázanom období
Hospitalizácia je dlhšia ako odporúčaná doba hospitalizácie
Hospitalizácia je kratšia ako odporúčaná doba hospitalizácie
Sprievodca bez hospitalizácie
Pripočítateľná položka bez hospitalizácie
Pripočítateľná položka mimo obdobia hospitalizácie
Pripočítateľná položka s odlišným číslom hospitalizačného prípadu
Vykázaný nepovolený kód pripočítateľnej položky
Vykázaná indikačná skupina nie je v číselníku povolených hodnôt
Existuje OHV počas hospitalizácie v rovnakej odbornosti u rovnakého Poskytovateľa
Existuje uznaný OHV počas hospitalizácie u rovnakého Poskytovateľa
Existuje OHV počas hospitalizácie v rovnakej odbornosti ambulancie u iného Poskytovateľa
Existuje uznaný OHV počas hospitalizácie v rovnakej odbornosti u iného Poskytovateľa
Existuje OHV počas hospitalizácie v odlišnej odbornosti ambulancie u rovnakého Poskytovateľa
Existuje uznaný OHV počas hospitalizácie v odlišnej odbornosti u rovnakého Poskytovateľa
Existuje OHV počas hospitalizácie v odlišnej odbornosti ambulancie u iného Poskytovateľa

KÓD CHYBY
SH188
SH191
SH192
SH201
SH202
SH203
SH204
SH211
SH212
SH213
SH214
SH215
SH216
SH217
SH221
SH222
SH223
SH224
SH225
SH227
SH228
SH229
SH22A
SH231
SH232
SH233
SH234
SH235
SH236
SH237

NÁZOV CHYBY
Existuje uznaný OHV počas hospitalizácie v odlišnej odbornosti u iného Poskytovateľa
Hospitalizácia s diagnózou vhodnou pre režim OHV
Hospitalizácia s diagnózou povinnou pre režim OHV
Nesprávny formát identifikačného čísla hospitalizačného prípadu
Identifikačné číslo hospitalizačného prípadu nemôže byť v budúcnosti
Identifikačné číslo hospitalizačného prípadu nebolo doakceptované, pretože objednávateľ nebol uvedený alebo akceptovaný
Číslo hospitalizačného prípadu nemá správne vyplnenú pozíciu Y v očakávanom tvare RRYXXXXX
Existuje iná prekrývajúca hospitalizácia s rovnakým číslom hospitalizačného prípadu
Existuje hospitalizácia s rovnakým číslom hospitalizačného prípadu pre iného poistenca
Existuje iná neukončená hospitalizácia pre tohto poistenca s iným číslom hospitalizačného prípadu
Vykázaný začiatok hospitalizačného prípadu pri prepustení je odlišný od nájdeného začiatku tohto prípadu
Existuje iný prekrývajúci ukončený hospitalizačný prípad pre tohto poistenca s iným číslom prípadu
Existuje iný ukončený hospitalizačný prípad s rovnakým číslom prípadu, ale s rôznym dátumom alebo časom prepustenia
Vykázaný hospitalizačný prípad bez príznaku Z má uvedené zlučované (čiastkové) hospitalizačné prípady
Výkon vykázaný počas hospitalizácie nemá vykázaný dátum
Výkon vykázaný počas hospitalizácie nemá akceptovaný dátum
Dátum výkonu je mimo dátumov hospitalizačného prípadu
Výkon vykázaný počas hospitalizácie nemá uvedenú lokalizáciu
Výkon vykázaný počas hospitalizácie nemá akceptovanú lokalizáciu
Výkon vykázaný počas hospitalizácie nie je akceptovaný
Výkon vykázaný počas hospitalizácie nie je platný k dátumu začiatku hospitalizačného prípadu
Vykázaný nepovolený výkon DRG
Porušená nutná kombinácia výkonov DRG medzi sebou
Hlavná diagnóza počas hospitalizácie nemá vykázanú lokalizáciu
Hlavná diagnóza počas hospitalizácie nemá akceptovanú lokalizáciu
Hlavná diagnóza počas hospitalizácie nie je vykázaná
Hlavná diagnóza počas hospitalizácie nie je akceptovaná
Hlavná diagnóza počas hospitalizácie nie je platná
Vedľajšia diagnóza počas hospitalizácie nemá vykázanú lokalizáciu
Vedľajšia diagnóza počas hospitalizácie nemá akceptovanú lokalizáciu

KÓD CHYBY
SH23A
SH23B
SH241
SH242
SH243
SH251
SH252
SH253
SH254
SH264
SH265
SH266
SH267
SH272
SH281
SH291
SH301
SH311
SH321
SH322
SH331
SH332
SH333
SH334
SH335
SH341
SH361
SH362
SH363
SH364

NÁZOV CHYBY
Vedľajšia diagnóza počas hospitalizácie nie je platná
Diagnóza nie je prípustná ako hlavná diagnóza počas hospitalizácie
Vykázaný druh prijatia do zdravotníckeho zariadenia nemá povolenú hodnotu
Vykázaný dôvod prijatia do zdravotníckeho zariadenia nemá povolenú hodnotu
Vykázaný dôvod prepustenia zo zdravotníckeho zariadenia nemá povolenú hodnotu
Počet dní na DRG nerelevantných oddeleniach prevyšuje celkovú dobu trvania hospitalizačného prípadu
Nesúlad vykázanej ošetrovacej doby hospitalizácie
Nesúlad celkovej ošetrovacej doby hospitalizácie voči celkovej dobe z dielčích hospitalizácií
Nesúlad ošetrovacej doby zlúčenej hospitalizácie voči ošetrovacej dobe zo zlučovaných dielčích hospitalizácií
Pripočítateľná položka DRG počas hospitalizácie nie je platná
Pripočítateľná položka DRG vykázaná bez príslušného výkonu
Vykázaná pripočítateľná položka DRG nie je povolená
Pripočítateľná položka DRG bez vykázania dvoch nutných výkonov súčasne
Súčasť hospitalizačného prípadu v DRG systéme
Objednávateľom je lôžkové oddelenie a nie je uvedené číslo hospitalizačného prípadu
Vykázané trvanie UPV prekračuje vykázanú dĺžku ošetrovacej doby
Nesprávne uvedený druh prijatia do zdravotníckeho zariadenia číslo 4 (narodenie novorodenca)
Vykázaný počet dní na nonDRG je väčší ako súčet počtu dní z dielčích nonDRG hospitalizácií
Vykázaný DRG výkon sa môže vykazovať v rámci hospitalizačného prípadu iba raz
Vykázaný DRG výkon nezodpovedá dĺžke ošetrovacej doby
Neprípustný vykázaný pohyb poistenca ako priepustka pri ukončení hospitalizačného prípadu
Nesprávne ukončený hospitalizačný prípad pri preklade na základe identifikácie z vykázanej položky POHYB poistenca
Chýbajúci dátum prepustenia zo zariadenia na základe identifikácie z vykázanej položky POHYB poistenca
Nesúlad pri vykázaní úmrtia v položkách POHYB poistenca a DÔVOD PREPUSTENIA
Nesprávne uvedený pohyb poistenca voči dôvodu prepustenia zo zdravotníckeho zariadenia
Pre vykázané číslo hospitalizačného prípadu už existuje stornovaný hospitalizačný prípad
Zlučovanie hospitalizačných prípadov nie je možné vykazovať pred rokom 2018
Existuje zlúčený hospitalizačný prípad s rovnakým číslom prípadu pre iného poistenca
Existuje iné vykázanie zlúčeného hospitalizačného prípadu s rovnakým číslom prípadu
Vykázaný zlúčený hospitalizačný prípad nezlučuje viac čiastkových (zlučovaných) prípadov

KÓD CHYBY
SH365
SH366
SH367
SH368
SH369
SH36A
SH36B
SH36C
SH36D
SH372
SH373
SH374
SH381
SM011
SM013
SM021
SM022
SM023
SM033
SM042
SM043
SM044
SM045
SM046
SM047
SM052
SM054
SM055
SM056
SM057

NÁZOV CHYBY
Vykázaný zlúčený hospitalizačný prípad je uvedený medzi čiastkovými (zlučovanými) prípadmi
Vykázaný čiastkový (zlučovaný) hospitalizačný prípad nie je evidovaný v našom systéme
Vykázaný čiastkový (zlučovaný) hospitalizačný prípad pre iného poistenca ako zlúčený prípad
Vykázaný začiatok zlúčeného hospitalizačného prípadu je odlišný od nájdeného začiatku z čiastkových (zlučovaných) prípadov
Vykázaný koniec zlúčeného hospitalizačného prípadu je odlišný od nájdeného konca z čiastkových (zlučovaných) prípadov
Opravná dávka neobsahuje posledný zlučovaný (čiastkový) hospitalizačný prípad pre zlúčený prípad
Dávka neobsahuje posledný zlučovaný (čiastkový) hospitalizačný prípad pre zlúčený prípad
Vykázaný zlúčený hospitalizačný prípad obsahuje dva rovnaké čiastkové (zlučované) prípady
Vykázaný čiastkový (zlučovaný) hospitalizačný prípad sa vyskytuje v inom zlučovanom prípade
Pripočítateľná položka DRG je vykázaná bez príslušného DRG výkonu
Z danej skupiny pripočítateľných položiek DRG sa môže vykázať len jedna položka
K danej pripočítateľnej položke DRG sa musia vykázať DRG výkony s čo najvyšším počtom
Odmietnutá iná časť riadku súvisiaceho s hospitalizačným prípadom
Chýba údaj o vykázanom množstve (napr. na recepte)
Nesprávne vykázané množstvo (napr. záporná hodnota)
Nie je vyplnený vykázaný počet bodov v prípade, kde má byť uvedený
Vykázaný počet bodov je 0 (nula)
Nesprávne vykázané body (napr. záporná hodnota)
Nesprávne vykázaná cena (napr. záporná hodnota)
Schválené množstvo je väčšie ako vykázané množstvo
Schválené množstvo je menšie ako vykázané množstvo
Schválené množstvo je väčšie ako vypočítané množstvo
Schválené množstvo je menšie ako vypočítané množstvo
Vypočítané množstvo je väčšie ako vykázané množstvo
Vypočítané množstvo je menšie ako vykázané množstvo
Počet schválených bodov je väčší ako počet vykázaných bodov
Počet schválených bodov je väčší ako počet vypočítaných bodov
Počet schválených bodov je menší ako počet vypočítaných bodov
Počet vypočítaných bodov je väčší ako počet vykázaných bodov
Počet vypočítaných bodov je menší ako počet vykázaných bodov

KÓD CHYBY
SM061
SM062
SM064
SM065
SM066
SM067
SM071
SM072
SM073
SM075
SM077
SM078
SM079
SM07A
SM07C
SM081
SM082
SN011
SN012
SN013
SN014
SN015
SN016
SN019
SN01B
SN01E
SN01G
SN01I
SN01J
SN01K

NÁZOV CHYBY
Nie je vyplnená schválená cena v prípade, kde má byť uvedená
Schválená cena je väčšia ako vykázaná cena
Schválená cena je väčšia ako vypočítaná cena
Schválená cena je menšia ako vypočítaná cena
Vypočítaná cena je väčšia ako vykázaná cena
Vykázaná cena je vyššia ako vypočítaná cena
Nie je uvedený doplatok poistenca
Doplatok poistenca prekročil maximálnu výšku doplatku
Súčet úhrad zdravotnej poisťovne a poistenca presiahol maximálnu cenu
Porušený pomer úhrad - poistenec hradil viac (poistenec hradil nad pomer)
Akcia lekárne pre poistenca s porušením povinnosti poskytnúť zľavu aj zdravotnej poisťovni
Nie je uvedená jedna z cien pred zľavou
Cena po zľave je vyššia ako pred zľavou
Úhrada zdravotnej poisťovne prekročila maximálnu výšku
Nesprávne vykázaná cena hradená zdravotnou poisťovňou
Počet bodov je väčší ako v katalógu výkonov (po vynásobení koeficientom, ak je uvedený)
Počet bodov je menší ako v katalógu výkonov (po vynásobení koeficientom, ak je uvedený)
Pre vykázaný výkon/produkt je nutná výnimka, ale výnimka neexistuje
Pre vykázaný výkon/produkt je možná výnimka, ale táto neexistuje
Pre vykázaný výkon/produkt je nutný návrh. Návrh existuje, ale nebolo o ňom ešte rozhodnuté
Pre vykázaný výkon/produk je možná výnimka. Výnimka existuje, ale nebolo o nej ešte rozhodnuté
Pre vykázaný výkon/produkt je nutná výnimka, ale rozhodnutie o výnimke nie je v stave 'Schválené'
Pre vykázaný výkon/produkt je možná výnimka, ale rozhodnutie o výnimke nie je v stave 'Schválené'
Vykázané množstvo presahuje množstvo na schválenej výnimke
Existuje rozhodnutie o výnimke, ale neschvaľuje vykázanú zdravotnú starostlivosť
Prípad k podaniu CNP nie je schválený
Podané množstvo presahuje schválené množstvo CNP
Neexistuje prípad k podaniu CNP
Na schválenom návrhu nie je k dispozícii voľné množstvo
Na schválenej výnimke nie je k dispozícii voľné množstvo

KÓD CHYBY
SN01M
SN01O
SN01P
SN031
SN032
SN041
SN042
SN081
SN082
SN092
SN109
SN10C
SN10D
SN118
SN119
SN11B
SN11C
SN12C
SN12D
SN136
SN137
SN151
SN152
SN153
SN154
SN155
SN156
SN157
SN158

NÁZOV CHYBY
Neexistuje výnimka pre výkon/produkt, ktorá je nutná z dôvodu vykázania zdravotnej starostlivosti nezmluvným poskytovateľom
Neexistuje schválená výnimka pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť pre dlžníka
Výnimka na neodkladnú zdravotnú starostlivosť pre dlžníka existuje, ale neschvaľuje vykázaný výkon/produkt
Čerpania z návrhov na riadku vykázanej zdravotnej starostlivosti presahujú schválené množstvo na riadku
Nie je uvedené schválené množstvo, nie je možné čerpať z návrhov na zdravotnú starostlivosť
Vykázaná zdravotná starostlivosť na základe zaradenej čakacej listiny, ale neschválenej objednávky
Vykázaná zdravotná starostlivosť na základe schválenej objednávky čakacej listiny
Pre tento typ zdravotnej starostlivosti je nutný návrh, ale návrh nie je pripojený
Pre typ zdravotnej starostlivosti je zakázané prepojenie s návrhom, ale prepojenie existuje
Ďalšie čerpanie zdravotnej starostlivosti na základe schváleného návrhu
Hospitalizácia evidovaná v HOSPICOM-e so schváleným OHV výkonom kratšia ako určený hraničný čas
Nenájdená hospitalizácia HOSPICOM k vykázanej zdravotnej starostlivosti kvôli rozdielnemu príznaku novorodenca
Hospitalizácia na vykázanom riadku má iné údaje ako hospitalizácia v HOSPICOM-e
Diagnóza OHV na vykázanom riadku je z inej skupiny diagnóz ako diagnóza pri OHV v HOSPICOM-e
OHV na vykázanom riadku má inú odbornosť ako OHV v HOSPICOM-e
OHV neprepojený s HOSPICOM-om - nadradená hospitalizácia HOSPICOM nie je prepojená s vykázanou zdravotnou starostlivosťou
Nenájdený žiadny OHV výkon HOSPICOM k vykázanej zdravotnej starostlivosti kvôli rozdielnemu príznaku novorodenca
Nenájdený žiadny ŠZM HOSPICOM k vykázanej zdravotnej starostlivosti kvôli rozdielnemu príznaku novorodenca
ŠZM na vykázanom riadku má iné údaje ako ŠZM v HOSPICOMe
Diagnóza JZS na vykázanom riadku je z inej skupiny diagnóz ako diagnóza pri JZS v HOSPICOM-e
JZS na vykázanom riadku má iné údaje ako JZS v HOSPICOMe
Vykázaná ZS prepojená s online dočasnou ZS a indikovanou ZS určenou z dočasnej ZS – úplná zhoda dát
Vykázaná ZS prepojená s online dočasnou ZS (bez indikovanej ZS)
Vykázaná ZS prepojená s online indikovanou ZS bez dočasnej ZS
Online dočasná vykázaná ZS vykázaná ako neodkladná ZS
Online dočasná vykázaná ZS vykázaná pre dlžníka
Online indikovaná ZS vykázaná ako neodkladná ZS
Online indikovaná ZS vykázaná pre dlžníka
Vykázaná ZS prepojená s online dočasnou ZS a indikovanou ZS určenou mimo dočasnej ZS

KÓD CHYBY

SN159
SN15G
SN15H
SN15I
SN15J
SN161
SN162
SN163
SN164
SN165
SN166
SN167
SN17C
SN17E
SN17G
SN17I
SN17J
SN191
SN192
SN193
SN211
SN214
SN215
SN216
SN218
SN219
SN21A
SO011
SO013

NÁZOV CHYBY
Vykázaná ZS prepojená s online indikovanou ZS a dočasnou ZS určenou z indikovanej ZS – dáta z preskripčného záznamu boli modifikované
lekárňou (mimo dátumu predpisu)
Vykázaná ZS prepojená s online dočasnou kúpeľnou ZS
Vykázaná ZS prepojená s online dočasnou ZS a indikovanou ZS
Hlavný riadok vykázanej ZS prepojený s dočasnou a indikovanou ZS
Hlavný riadok vykázanej ZS prepojený s online dočasnou ZS bez indikovanej ZS
Nenájdený žiadny výkon HOSPICOM k vykázanej zdravotnej starostlivosti
Nájdených viac výkonov HOSPICOM k vykázanej zdravotnej starostlivosti
Vykázaná zdravotná starostlivosť prepojená s výkonom v HOSPICOM-e
Nájdený neuskutočnený výkon HOSPICOM k vykázanej zdravotnej starostlivosti
Nájdený neschválený výkon HOSPICOM k vykázanej zdravotnej starostlivosti
Diagnóza výkonu na vykázanom riadku je z inej skupiny diagnóz ako diagnóza pri výkone v HOSPICOMe
Výkon na vykázanom riadku má iné údaje ako výkon v HOSPICOMe
Vydaný náhradný liek napriek zákazu vydania náhrady
Vydaná pomôcka mimo predpísanej skupiny
Vydaný liek mimo predpísanej ATC skupiny
Podľa elektronického predpisu mal poistenec hradiť liek/pomôcku sám, v plnej výške
Potrebný papierový predpis
Opakovaný recept/poukaz vyčerpaný v celom rozsahu - nie je možné ďalšie čerpanie
Prekročené celkové predpísané čerpanie opakovaného receptu/poukazu
Prekročené jednotlivo predpísané čerpanie opakovaného receptu/poukazu
Online dočasná vykázaná zdravotná starostlivosť vykázaná pre dlžníka
Vykázaná ZS neprepojená s online indikovanou ZS
Vykázaná ZS prepojená s online indikovanou ZS - úplná zhoda dát
Vykázaná ZS prepojená s online indikovanou ZS, rozdielny dátum predpisu
Vykázaná ZS prepojená s online indikovanou ZS určenou mimo dočasnej ZS
Online indikovaná ZS vykázaná ako neodkladná ZS
Online indikovaná ZS vykázaná pre dlžníka
Vykázaný typ odosielateľa alebo objednávateľa nie je uvedený
Akceptovaný typ odosielateľa alebo objednávateľa nie je určený

KÓD CHYBY

NÁZOV CHYBY

SO019
SO01A
SO022
SO023
SO02F
SO02M
SO02N
SO02O
SO02P
SO031
SO03D
SO03H
SO03I
SO03J
SO03K
SO03L
SO051
SO052
SO061
SO062
SO063
SO074
SO075
SO091
SO092
SO103

Nepovolená kombinácia diagnózy a odbornosti ambulancie pre dispenzarizáciu
Neexistuje záznam dispenzarizácie platný v čase vykázania výkonu
Predpisujúci neambulujúci lekár nemá platnú dohodu
Nepovolená preskripcia – predpis lieku/zdravotnej pomôcky na lôžkovom oddelení ústavnej zdravotnej starostlivosti
Kód Poskytovateľa predpisujúceho lekára je uvedený, ale nie je v registri zdravotnej poisťovne
Preskribujúci lekár skončil platnosť pred dátumom predpisu receptu
Poskytovateľ preskribujúceho lekára skončil platnosť pred dátumom predpisu receptu
Lekár - odosielateľ alebo objednávateľ skončil platnosť pred dátumom objednania výkonu
Poskytovateľ odosielateľa alebo objednávateľa skončil platnosť pred dátumom objednania výkonu
Odporúčajúci lekár nie je ambulujúcim lekárom
Akceptovaný Poskytovateľ odporúčajúceho lekára nie je určený
Akceptovaný odporúčajúci lekár nie je určený
Kód odporúčajúceho lekára skončil platnosť skôr ako 6 mesiacov pred dátumom predpisu receptu
Kód Poskytovateľa odporúčajúceho lekára skončil platnosť skôr ako 6 mesiacov pred dátumom predpisu receptu
Kód odporúčajúceho lekára skončil platnosť skôr ako 1 mesiac pred dátumom objednania
Kód Poskytovateľa odporúčajúceho lekára skončil platnosť skôr ako 1 mesiac pred dátumom objednania
Výkon/produkt vykázany pred začiatkom platnosti kódu Poskytovateľa
Výkon/produkt vykázany po ukončení platnosti kódu Poskytovateľa
Kód lekára je použitý pred začiatkom platnosti podľa registra zdravotnej poisťovne
Kód lekára je použitý po ukončení platnosti podľa registra zdravotnej poisťovne
Kód lekára je použitý počas prerušenia kódu lekára podľa údajov z registra zdravotnej poisťovne
Odborný lekár nemôže predpísať produkt na odporúčanie iného odborného lekára
Odbornosť predpisujúceho lekára nie je zhodná s odbornosťou zastupovaného lekára
Kód zastupovaného lekára je použitý pred začiatkom jeho platnosti
Kód zastupovaného lekára je použitý po ukončení jeho platnosti
Odosielajúci lekár nemá k dátumu poskytnutia zdravotnej starostlivosti úväzok s ambulanciou odosielajúceho lekára

SO104
SP011
SP014

Odosielajúci lekár má k dátumu poskytnutia zdravotnej starostlivosti zaevidovaný nulový úväzok s ambulanciou odosielajúceho lekára
Rodné číslo poistenca nie je vykázané a nie je to výkon/produkt s povoleným vykazovaním bez rodného čísla
Vykázané rodné číslo poistenca nie je v registri zdravotnej poisťovne

KÓD CHYBY
SP021
SP031
SP032
SP033
SP034
SP035
SP036
SP037
SP038
SP045
SP04A
SP04B
SP04C
SP04D
SP053
SP054
SP055
SP057
SP061
SP081
SP091
SR011
SR012
SR013
SR014
SR015
SR043
SR044
SR052
SR055

NÁZOV CHYBY
Zdravotná starostlivosť poskytnutá pred začiatkom evidencie poistenca v zdravotnej poisťovni
Dátum výkonu je viac ako deň pred dátumom narodenia podľa registra poistencov zdravotnej poisťovne
Výkon pre poistenca bez zdravotného poistenia
Výkon bol vykonaný ešte pred začiatkom poistenia v zdravotnej poisťovni
Výkon bol vykonaný počas prerušenia poistenia v zdravotnej poisťovni
Poistenec ukončil poistenie v zdravotnej poisťovni (ZP nemá informácie, že zomrel alebo bol prehlásený za mŕtveho)
Výkon je vykázaný po úmrtí poistenca a je v rámci povolenej časovej hranice vykonania po smrti pre tento výkon
Výkon je vykázaný po úmrtí poistenca a je v čase mimo povolenej hranice vykonania po smrti pre tento výkon
Výkon je vykázaný po úmrtí poistenca a pre tento výkon nie je povolené vykonanie po smrti
Odkladná zdravotná starostlivosť pre dlžníka (§ 9 ods. 2 zák. č. 580/2004 Z.z. v platnom znení)
Neodkladná zdravotná starostlivosť pre porušiteľa právneho predpisu – dlžník
Neodkladná zdravotná starostlivosť pre porušiteľa právneho predpisu – dlžník
Neodkladná ZS podľa online dočasnej vykázanej ZS pre porušiteľa právneho predpisu – dlžník
Neodkladná ZS podľa online indikovanej ZS pre porušiteľa právneho predpisu – dlžník
EU poistenec nie je uvedený na nárokovom formulári pripojenom k faktúre
EÚ poistenec na faktúre za SK poistencov
SK poistenec na faktúre za EÚ poistencov
Sken nárokového formulára pre EU poistenca nie je priložený
Bezdomovec, resp. Cudzinec, resp. Utečenec nemôže byť vykázaný na tejto faktúre
Poistenec je k dátumu výkonu klientom inej zdravotnej poisťovne, nutné vykázať jeho zdravotnej poisťovni
Poistenec nie je zamestnancom u definovaného platiteľa
V riadku nie je uvedený žiadny vykázaný kód výkonu/produktu
V riadku je vykázaný kód výkonu/produktu, ktorý nie je v registri zdravotnej poisťovne
V riadku je vykázaný kód výkonu/produktu, ktorý je v registri zdravotnej poisťovne, ale v čase vykázania ešte/už neplatí
V riadku nie je uvedený žiadny akceptovaný kód výkonu/produktu
V riadku je vykázaný kód výkonu/ produktu, ktorý v čase vykázania ešte/už neplatí
Nie je vyplnená povinná položka Lekár na hlavičke dávky
Nie je vyplnená povinná položka Úväzok lekára na hlavičke dávky
Nie je určená indikačná skupina z návrhu na zdravotnú starostlivosť
EÚ poistenec bez kúpeľného návrhu

KÓD CHYBY
SR072
SR073
SR076
SR078
SR07A
SR07C
SR07D
SS011
SS012
SS013
SS014
SS015
SS016
SS017
SS018
SS019
SS01A
SS01B
SS01C
SS01D
SS01E
SS01F
SS01G
SS01H
SS01I
SS01J
SS01K
SS01L
SS01M
SS031

NÁZOV CHYBY
Vykázaný predpísaný produkt nie je v registri zdravotnej poisťovne
Vykázaný predpísaný produkt nie je platný v čase jeho predpisu
ATC skupina vydaného lieku je v rozpore s receptom
Podskupina vydanej pomôcky je v rozpore s poukazom
Produkt - párujúci vykázaný predpísaný, nie je platný v čase jeho predpisu
Vydanie iného ako predpísaného produktu mimo generickej preskripcie
Nepovolené vydanie iného ako predpísaného produktu
Duplicita vykázaných údajov na riadku v rámci jednej faktúry
Duplicita vykázaných údajov pripočítateľnych položiek v rámci jednej faktúry
Duplicita vykázaných údajov na riadku aditívnej dávky
Duplicita vykázaných údajov pripočitateľných položiek aditívnej dávky
Duplicita vykázaných údajov na riadku opravnej dávky s uznaným riadkom
Duplicita vykázaných údajov pripočítateľných položiek opravnej dávky s uznaným riadkom
Duplicita vykázaných údajov na riadku v inej faktúre
Duplicita vykázaných údajov pripočítateľných položiek v inej faktúre
Duplicita vykázaných údajov na riadku opravnej dávky s riadkom čiastočne uznaným
Duplicita vykázaných údajov pripočítateľných položiek opravnej dávky s riadkom čiastočne uznaným
Triplicita vykázaných údajov na riadku novej dávky v rámci jednej faktúry voči opravnej dávke
Triplicita vykázaných údajov pripočítateľných položiek novej dávky v rámci jednej faktúry voči opravnej dávke
Triplicita vykázaných údajov na riadku aditívnej dávky s uznaným riadkom voči opravnej dávke
Triplicita vykázaných údajov pripočítateľných položiek aditívnej dávky s uznaným riadkom voči opravnej dávke
Triplicita vykázaných údajov na riadku opravnej dávky s uznaným riadkom voči opravnej dávke
Triplicita vykázaných údajov pripočítateľných položiek opravnej dávky s uznaným riadkom voči opravnej dávke
Triplicita vykázaných údajov na riadku novej dávky v inej faktúre voči opravnej dávke
Triplicita vykázaných údajov pripočítateľných položiek novej dávky v inej faktúre voči opravnej dávke
Triplicita vykázaných údajov na riadku opravnej dávky s riadkom čiastočne uznaným voči opravnej dávke
Triplicita vykázaných údajov pripočítateľných položiek opravnej dávky s riadkom čiastočne uznaným voči opravnej dávke
Triplicita vykázaných údajov na riadku aditívnej dávky s riadkom čiastočne uznaným voči opravnej dávke
Triplicita vykázaných údajov pripočítateľných položiek aditívnej dávky s riadkom čiastočne uznaným voči opravnej dávke
Výkon v rovnakej odbornosti počas hospitalizácie/kúpeľnej liečby

KÓD CHYBY
SS032
SS035
SS037
SS038
SS039
SS03A
SS03B
SS03C
SS03D
SS03E
SS03F
SS03G
SS03H
SS03I
SS03J
SS03K
SS03L
SS03M
SS03N
SS03O
SS03P
SS03Q
SS03R
SS03S
SS03U
SS061
SS071
SS072
SS073
ST013

NÁZOV CHYBY
Pripočítateľná položka k výkonu v rovnakej odbornosti počas hospitalizácie/kúpeľnej liečby
Doprava počas hospitalizácie/kúpeľnej liečby
Výkon v odlišnej odbornosti počas hospitalizácie/kúpeľnej liečby
Pripočítateľná položka k výkonu v odlišnej odbornosti počas hospitalizácie/kúpeľnej liečby
Pripočítateľná položka k výkonu v odlišnej odbornosti počas hospitalizácie/kúpeľnej liečby u iného Poskytovateľa
Akceptovaný výkon v rovnakej odbornosti počas hospitalizácie/kúpeľnej liečby
Akceptovaná pripočítateľná položka k výkonu v rovnakej odbornosti počas hospitalizácie/kúpeľnej liečby
Výkon v povolenej odbornosti počas hospitalizácie/kúpeľnej liečby
Pripočítateľná položka k výkonu v povolenej odbornosti počas hospitalizácie/kúpeľnej liečby
OHV v rovnakej odbornosti u rovnakého Poskytovateľa počas hospitalizácie
OHV v rovnakej odbornosti u rovnakého Poskytovateľa faktúre počas hospitalizácie
OHV v rovnakej odbornosti u iného Poskytovateľa počas hospitalizácie
OHV v rovnakej odbornosti u iného Poskytovateľa počas hospitalizácie
OHV v odlišnej odbornosti u rovnakého Poskytovateľa počas hospitalizácie
OHV v odlišnej odbornosti u rovnakého Poskytovateľa počas hospitalizácie
OHV v odlišnej odbornosti u iného Poskytovateľa počas hospitalizácie
OHV v odlišnej odbornosti u iného Poskytovateľa počas hospitalizácie
Výkon v povolenej odbornosti počas hospitalizácie/kúpeľnej liečby u iného Poskytovateľa
Pripočítateľná položka k výkonu v povolenej odbornosti počas hospitalizácie/kúpeľnej liečby u iného Poskytovateľa
Výkon v rovnakej odbornosti počas hospitalizácie/kúpeľnej liečby u iného Poskytovateľa
Pripočítateľná položka k výkonu v rovnakej odbornosti počas hospitalizácie/kúpeľnej liečby u iného Poskytovateľa
Výkon v rovnakej odbornosti počas hospitalizácie/kúpeľnej liečby u iného Poskytovateľa
Akceptovaná pripočítateľná položka k výkonu v rovnakej odbornosti počas hospitalizácie/kúpeľnej liečby u iného Poskytovateľa
Výkon v odlišnej odbornosti počas hospitalizácie/kúpeľnej liečby u iného Poskytovateľa
Doprava počas hospitalizácie/kúpeľnej liečby u iného Poskytovateľa
Duplicita ambulantnej zdravotnej starostlivosti s rovnakou odbornosťou
Duplicita vykázaných údajov na riadku vykázanej zdravotnej starostlivosti
Viacnásobný prevoz v tom istom dni
Opakovaný výjazd v tom istom dni
Akceptovaný stav poistenca pri preprave nie je určený

KÓD CHYBY
ST021
ST022
ST023
ST041
ST042
ST043
ST052
ST053
ST054
ST056
ST057
ST061
ST062
ST064
ST072
ST074
ST081
ST082
ST091
ST093
ST111
ST121
ST131
ST141
ST151
ST152
ST153
ST154
ST161
ST165

NÁZOV CHYBY
Trasa prepravy nie je uvedená - trasa východisková a cieľová stanica - obec
Časť trasy prepravy - východisková stanica (odkiaľ) nie je uvedená
Časť trasy prepravy - cieľová stanica (kam) nie je uvedená
Liek alebo zdravotná pomôcka bol vydaný neskôr ako je povolené
Liek bol vydaný neskôr ako je povolené pre LSPP
Individuálne zhotovovaná zdravotná pomôcka bola vydaná neskôr ako je povolené
Vykázaný typ poistenca bez navýšenia ceny
Riadok obsahuje navýšenie ceny uvedené v percentách (ADOS, príp. stomatológia)
Výkon SVLZ je vykázaný ako STATIM s navýšením 50%
Nepovolená akceptovaná hodnota pre stupeň obtiažnosti pre ADOS
Nepovolená akceptovaná hodnota pre stupeň obtiažnosti pre SVLZ
Kód lokality zubu nie je vykázaný
Nesprávne vykázaný kód lokalizácie zubu
Vykázaný kód lokality zubu nie je určený
Pohyb poistenca je uvedený, ale hodnota nie je medzi povolenými hodnotami
Akceptovaný pohyb poistenca nie je určený
Pohyb poistenca - Z016 stomatológia
Predčasne ukončená čeľustnoortopedická liečba z dôvodu nedisciplinovanosti poistenca
Regresná príčina je vykázaná, ale nie je v číselníku zdravotnej poisťovne
Akceptovaná regresná príčina nie je určená
Pripočítateľná položka bez vykázaného výkonu
Odmietnutá druhá časť receptu
Poistenec má podpísanú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s iným lekárom
Na recepte je spolu s omamnou alebo psychotropnou látkou aj iný liek
Šarža nie je vykázaná
Expiračná doba nie je vykázaná
Akceptovaná expiračná doba nie je uvedená
Akceptovaná expiračná doba je kratšia ako 12 mesiacov
Vykázaná diagnóza nie je povolená pre preventívny výkon
Preventívny výkon pre kapitovaného poistenca

KÓD CHYBY
ST169
ST16A
ST171
ST172
ST173
ST174
ST176
ST177
ST178
ST179
ST17A
ST17B
ST183
ST184
ST185
ST191
ST192
ST211
ST253
ST254
SZ011
SZ012
SZ013
SZ014
SZ015
SZ021
SZ022

NÁZOV CHYBY
Vykázaný výkon/produkt sa v čase poskytnutia zdravotnej starostlivosti nenachádza v číselníku zdravotnej poisťovne
Preventívny výkon pred dátumom platnosti dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
Pre výkon nie je vykázaný typ poistenca
Pre výkon neodkladnej a nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti musí byť vykázaný typ poistenca N
Neodkladná a nevyhnutná zdravotná starostlivosť pre kapitovaného poistenca
Výkon primárnej ambulantnej starostlivosti mimo prevencie a neodkladnej zdravotnej starostlivosti pre nekapitovaného poistenca
Vykázaný výkon/produkt sa v čase poskytnutia zdravotnej starostlivosti nenachádza v číselníku zdravotnej poisťovne
Pre výkon pred začiatkom platnosti dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti nie je vykázaný typ poistenca
Pre výkon neodkladnej zdravotnej starostlivosti pred začiatkom platnosti dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti nie je vykázaný typ
poistenca N
Výkon primárnej ambulantnej starostlivosti mimo prevencie a neodkladnej zdravotnej starostlivosti pred začiatkom platnosti dohody o
poskytovaní zdravotnej starostlivosti
Výkon primárnej ambulantnej starostlivosti mimo prevencie a neodkladnej zdravotnej starostlivosti pre poistenca s dohodou o poskytovaní
zdravotnej starostlivosti v konflikte
Výkon primárnej ambulantnej starostlivosti mimo prevencie a neodkladnej zdravotnej starostlivosti pre typ poistenca N
Bez spoluúčasti pacienta pri stomatoprotetických výrobkoch - dieťa
Spoluúčasť pacienta pri čeľustnoortopedických výrobkoch
Bez spoluúčasti pacienta pri čeľustnoortopedických výrobkoch
Príznak pre identifikáciu novorodenca nie je vykázaný v správnom tvare
Príznak pre identifikáciu novorodenca je vykázaný na dieťa, no je prípustný iba na rodné číslo matky
Evidenčné číslo vozidla nie je vykázané
Prekročená povolená hranica stupňa obtiažnosti
Stupeň obtiažnosti upravený na koeficient 1, bez navýšenia ceny
V dávke nie je vykázané IČO Poskytovateľa
IČO Poskytovateľa uvedené v dávke nie je v registri zdravotnej poisťovne
IČO Poskytovateľa uvedené v dávke je v registri zdravotnej poisťovne v zúčtovacom období dávky uvedené viackrát
IČO Poskytovateľa uvedené v dávke je v registri zdravotnej poisťovne, ale ešte nie je platné/už nie je platné
Kód Poskytovateľa uvedený v dávke nie je akceptovaný
V dávke nie je vykázaný kód Poskytovateľa
Kód Poskytovateľa uvedený v dávke nie je v registri zdravotnej poisťovne

KÓD CHYBY
SZ023
SZ024
SZ025
SZ031
SZ033
SZ034
SZ035
SZ036
SZ041
SZ051
SZ061
SZ071
SZ083
SZ086
SZ151
SZ154
SZ171
SZ181
SZ191
SZ192
SZ201
SZ211
SZ221

NÁZOV CHYBY
Kód Poskytovateľa uvedený v dávke je v registri zdravotnej poisťovne v zúčtovacom období dávky uvedený viackrát
Kód Poskytovateľa uvedený v dávke je v registri zdravotnej poisťovne, ale ešte nie je platný/už nie je platný
Kód Poskytovateľa uvedený v dávke nie je akceptovaný
V dávke nie je vykázaný kód ambulancie/oddelenia
Kód ambulancie/oddelenia uvedený v dávke je v registri zdravotnej poisťovne v zúčtovacom období dávky uvedený viackrát
Kód ambulancie/oddelenia uvedený v dávke je v registri zdravotnej poisťovne, ale ešte nie je platný/už nie je platný
Kód ambulancie/oddelenia uvedený v dávke nie je akceptovaný
Vykázaný kód ambulancie/oddelenia nie je zhodný s akceptovaným kódom
Kód lekára nie je v dávke vykázaný
Typ dávky nie je povolený pre druh Poskytovateľa
Vykázané zúčtovacie obdobie dávky je voči obdobiu, ktoré je uvedené vo faktúre v budúcnosti
Akceptované zúčtovacie obdobie dávky je voči obdobiu, ktoré je uvedené vo faktúre v budúcnosti
Typ zdravotnej starostlivosti nie je povolený pre túto odbornosť ambulancie
Typ zdravotnej starostlivosti nie je povolený pre tento typ dávky
Typ dávky nie je povolený podľa zmluvy pre Poskytovateľa
Typ dávky nie je povolený pre odbornosť ambulancie Poskytovateľa
Kód Poskytovateľa nie je dávke vykázaný
Typ dávky nie je povolený v tomto zúčtovacom období dávky
Kód ambulancie/oddelenia nie je zazmluvnený pre túto faktúru
Fiktívnou zmluvou môže byť spracovaná iba nezmluvná ambulancia/oddelenie
Dávka nie je povolená pre lôžkové oddelenie Poskytovateľa (nepovolené JAS výkony)
Druh Poskytovateľa nie je povolený pre tento typ faktúry
Dávka nie je povolená pre tento typ faktúry

