
Lekárske ambulantné špeciálne výkony FBLR

kód zdravotný výkon VŠZP

503
■•k

Základné testovacie fhetódy, goniometrické vyšetrenie
max 2 x /I mesiac, podrobný zápis v ZD, možná kombinácia
s 60, 62, 63, 504, 505

504 Špeciálne vyšetrovacie metódy. Svalový test,vyšetrenie skrátených a oslabených svalov, zreťazenia, vývojová diagnostika dieťaťa, ergodiagnostické 
testovanie, špeciálne vyšetrenie chrbtice na počítačovom dynamometri a iné špecifické funkčné metódy

max 2 x /I mesiac, podrobný zápis v ZD, možná kombinácia 
s 60,62,63,503, 505

505 Evalvácia funkčných porúch pohybového systému. Môže vykazovať len lekár s FBLR. Vykazovanie u pacientov po NCMP.polytraume, pri transverzáIných 
léziách, u vertebrogénnych a imobilných pacientov.

1 x pri vstupnom vyšetrení, max. 3 x za Q, akceptácia 
imobility od 18 mesiaca života

507 Manipulačný výkon cielený, nárazový. Špecializovaný liečebný výkon s cieľom upraviť funkčnú poruchu najednom mieste (za každý jeden výkon)
max 3 x počas liečebnej kúry, max. 16 x za rok

508 Manipulačný výkon cielený, nárazový. Špecializovanýl iečebný výkon s cieľom upraviť funkčnú poruchu najednom periférnom kĺbe. max 3 x počas liečebnej kúry, max. 16 x za rok

509
Mäkké a mobilizačné techniky na chrbtici,periférnych kĺboch a svaloch. Špecializovanéliečebné výkony s cieľom upraviť funkčnú poruchuv oblasti 
pohybového systému (špeciálne mäkkétechniky, PIR-postizometrická relaxácia,AGR-antigravitačná relaxácia, trakčné techniky .stretch and spray, 
banky), za jedno ošetrenie

max. 10 x/Q, nekombinoavť súčasne s 509a

510 Cielená odborná inštruktáž - oboznámenie pacienta s používaním a obsluhou jednoduchých technických a kompenzačných pomôcok,zariadení a prístrojov 
(peroneálny stimulátor, TENS.skoliostop, myostimulátor, ortézy, protézy), inštruktáž o posturálnej životospráve,sociálno-rehabilitačná verbálna intervencia

max 1 x/Q, zakázaná kombinácia s 510a, dôkladný zápis v ZD

514 Individuálna liečebná telesná výchova II. Špeciálna systematická senzomotorická liečba funkčných a organických porúch centrálneho a periférneho 
systému alebo vrodených a získaných chýb pohybového aparátu detí a dospelých (Bobath, Vojta, Kabáta pod.)

max 35 x/Q, zakázaná kombinácia 514a

533 Manuálna drenáž lymfy (výkon v trvaní 45 min.).10 x maximálne.
max 10 x/Q

562 Elektroanalgézia TENS. 10x. 1 x za deň, max 10 x/Q
568 Priloženie prlsaviek, baniek alebo použitie prísavkového aparátu, za jedno ošetrenie 1 x za deň, max 10 x/Q
578 Laseroterapia (liečebné využitie lasera). Vykonáva len lekár s osvedčením. 1 x za deň, max 10 x/Q

818 Reflex Achilovej šľachy. Výkon môže vykonávať neurológ, lekár FBLR, reumatológ a endokrinológ
max 1 x pri vstupnom vyšetrení a kontrolnom vyšetrení

Výkony SVALZ FBLR
kód zdravotný výkon

503a Základné testovacie metódy, goniometrické vyšetrenie
max 10 x /Q zakázaná kombinácia s 503, 504 v ten istý deň

504a Špeciálne vyšetrovacie metódy. Svalový test, vyšetrenie skrátených a oslabených svalov,zreťazenia, vývojová diagnostika dieťaťa, ergodiagnostické 
testovanie, špeciálne vyšetrenie chrbtice na počítačovom dynamometri a iné špecifické funkčné metódy

max 10 x /Q, zakázaná kombinácia s 503,504 v ten istý deň

509a
Mäkké a mobilizačné techniky na chrbtici,periférnych kĺboch a svaloch. Špecializovanéliečebné výkony s cieľom upraviť funkčnú poruchuv oblasti 
pohybového systému (špeciálne mäkkétechniky, PIR-postizometrická relaxácia,AGR-antigravitačná relaxácia, trakčné techniky,stretch and spray,
banky), za jedno ošetrenie

max 10 x /Q, možná kombinácia s 512 a 513

510a
Cielená odborná inštruktáž I. Inštruktáž a oboznámenie pacienta s používaním a obsluhoujednoduchých technických a kompenzačných 
pomôcok,zariadení a prístrojov (peroneálny stimulátor, TENS.skoliostop, myostimulátor, ortézy, protézy),inálruktáž o posturálnej životospráve,sociálno-
rehabilitačná verbálna intervencia

max 1 x/mesiac, zakázaná kombinácia s 510, dôkladný zápis 
vZD

511a Cielená odborná inštruktáž II. Inštruktáž a oboznámenie pacienta s používaním a obsluhouzložitých technických a kompenzačných pomôcok,zariadení 
a prístrojov (bioelektrická protéza .elektrický vozík), inštruktáž o posturálnejživotospráve, sociálno-rehabilitačná verbálna intervencia

max. 1 x/Q, dôkladný zápis v ZD



512 Individuálna liečebná telesná výchova 1.Individuálna LTV zameraná na zvýšenie svalovej silya zlepšenie rozsahu pohybov s použitím jednoduchýchmetód. 
Aplikácia prvkov dýchacej cievnej a kondičnejpohybovej liečby, využitie náradia, závesovejpostele, liečebná výchova k sebestačnosti a pod.

max 24 x/Q na jednu dg

Výkony SVALZ FBLR

513
Individuálna liečebná telesná výchova ll.lndividuálna kombinovaná LTV zameraná na niekolkocieľov, vyžadujúca mimoriadnu fyzickú a 
psychickúzáfaž. Vzhľadom na povahu postihnutia si vyžadujekombináciu viacerých postupov a metodík (napr.reedukáciu základných posturálnych 
funkcii(vertikalizáciu, nácvik transferov, výcvikneurogénneho mechúra, výcvik s protézou, nácvikdenných činností a pod.), za jedno cvičenie

max 30 x/Q na jednu dg, u hospitalizovaných pacientov pri 
dvojfázovej LTV s 512

514a Individuálna liečebná telesná výchova II. Špeciálna systematická senzomotorická liečba funkčných a organických porúch centrálneho a periférneho systému 
alebo vrodených a získaných chýb pohybového aparátu deti a dospelých (Bobath, Vojta, Kabáta pod.)

max 30 x /Q, u detí do 18 mesiacov života 35 x / 3 mesiace, 
u hospitalizovaných pacientov pri dvojfázovej LTV s 512 ( pri 
Dg NCMP, DM0, skolióza, paraparéza, plégia), ambulantne 
možná kombinácia s 513

515 Skupinová liečebná telesná výchova. LTV troch až ôsmich pacientov. Náplň zhodná s výkonom č. 512, za každého pacienta max 10 x/Q

516 Individuálna cielená ergoterapia. Špeciálna liečba ergoterapeutom zameraná na rozličné modelové pracovné činnosti s využitím rôznych pracovných 
alebo pomocných materiálov a nástrojov

max 30 x/Q, zakázaná kombinácia s 517, Dg: G,M,S,Q

517 Skupinová cielená ergoterapia. Ergoterapia troch ažôsmich pacientov, obsah zhodný s výkonom č. 516, zakaždého pacienta max 30 x/Q

518 Individuálna hydrokineziterapia. Celkový liečebný individuálny telocvik vo vodnom prostredí
max 10 x/Q, zakázaná kombinácia 514a, 512 a 513 u 
ambulantných pacientov

519 Skupinová hydrokineziterapia. Skupinový telocviktroch až ôsmich účastníkov vo vodnom prostredí, za jedného účastníka a jedno cvičenie. Najviac 15 x
max 15x/Q, zakázaná kombinácia 518

520 Dychová gymnastika, za 1 výkon
max 15 x/Q, zakázaná kombináciia 512, možná kombinácia 
s 509a, 513

521 Nácvik kontinencie, za 1 výkon samostatné vykazovanie

522 Špeciálne polohovanie. Odborné preventívne a liečebné polohovanie tela a segmentov končatíns prípadným využitím polohovacích pomôcok

max 2 x u hospitalzovaných pac.pri dg. DMO, CM P, 
spasticity, kontraktúra. V ambulanióii nevykazovať pri Dg R 
26*, ambulantná th max 30 x/Q

523a Profilovanie termoplastickej dlahy max 2 x/6 M
524 Hippoterapia, pre jednu cvičebnú jednotku

530 Klasická masáž jednej časti tela. Liečebné využitie prvkov klasickej masáže na jednej končatine alebo načasti trupu (šija, chrbát, driek), za jednu masáž. 7x.
max 7 x/Q

531 Klasická masáž viacerých časti tela alebo trupu, zajedno ošetrenie
max 7 x/Q, zakázaná kombinácia 530

532 Reflexná masáž a iné špeciálne ručné masáže. Masážväziva, okostice, hrubého čreva, za jednu masáž
max 7 x /Q, nie je možné vykazovať súčasne na jednu dg
530,531, 532,534

533a Manuálna drenáž lymfy (výkon v trvaní 45 min.).10 x maximálne, najviac 2x do roka. max 10 x/Q
534 Prístrojová masáž max 7 x /Q, zakázaná kombinácia 530, 531
535 Individuálna inhalačná liečba liečebná aerodisperzoidná inhalácia s použitím inhalačného pristroja za jednú inhaláciu - 15x max 15x
536 Individuálna inhalačná liečba II. Individuálnaliečebná aerodisperzoidná inhalácia prístrojoms vysokotlakovou respiráciou, za jednu inhaláciu. 15 x. max 15x



540 Individuálna vodoliečba 1. (končatinový vírivýkúpeľ, omývanie, polievanie, sprchy, sedacie kúpele,polovičné vaňové kúpele, šliapacie kúpele a pod.). 10x 
maximálne 2x do roka.

max 10 x, maximálne 2 x do roka

541 Individuálna vodoliečba II. (celotelový vlrivýkúpeľ, celkový kúpeľ, prísadový kúpeľ, Hauffehokúpeľ, škótske streky). 10 x maximálne 2x do roka.
max lOx, maximálne 2 x do roka

Výkony SVALZ FBLR

542 Podvodná masáž. Podvodná tlakovo-prúdová masáž(obsah vane najmenej 400 litrov, výkon aparatúrynajmenej 400 kPa (4 bary) za jedno ošetrenie. 5x.
max 5 x, maximálne 10 x za rok

543 Umelo pripravený uhličitý kúpeľ s použitím plynného CO2.10x. max 10 x/Q
544a Liečba chladom II. Ochladzovanie jednej časti tela lokálnym použitím. 10x. a) ľadu, gélu b) plynom max 10 x/Q
546 Liečba chladom II. Ochladzovanie trupu aleboviacerých častí tela použitím a) ľadu, gélu b) plynom max 10 x/Q

547a Zábaly alebo obklady. Teplo odoberajúce alebo zaparujúce, s použitím rôznej teploty vody max 10 x/Q

548 Povrchová aplikácia tepla (použitie parafínu, Kenny,lavatermu, čerstvo pripravených obkladov alebo sterilizovaných obkladov). 7x.
max 10 x/Q

549 Liečba horúcim vzduchom jednej časti tela, za jedno ošetrenie max 10 x/Q
550 Liečba horúcim vzduchom viacerých častí tela alebo celková, za jedno ošetrenie max lOx/Q
551 Fínska sauna nevyužíva sa

555a Vysokofrekvenčná diatermia (mikro-, krátke a decimetrové vlny), za jedno ošetrenie 10x. max 10 x/Q

556a Elektroliečba. Liečebné využitie galvanického prúdu (ionizácia, galvanizácia), diadynamických prúdov, interferenčných aamplitúdovo modulovaných prúdov, 
elektrogymnastika, za jedno ošetrenie

max 10 x pri tej istej dg za 3 mesiace

557 Hydrogalvanický čiastočný kúpeľ, za jedno ošetrenie. 8x. max 8 x/Q

558 Hydrogalvanický celkový kúpeľ, kataforetický kúpeľ,Stangerov kúpeľ. 10x.
max 10 x/Q

559 Elektrostimulácia. Cielená elektrostimulácia prispastických alebo chabých obrnách, za jedno ošetrenie. 20x.
max 20 x za mesiac, za 6 mesiacov max 60x

560 Elektrodiagnostika. Určenie parametrovneuromuskulámych dráždivosti, za jedno ošetrenie 1 x za 2-3 týždne, ak je vykázaný aj výkon 559
561a Liečba ultrazvukom. Liečebná aplikácia ultrazvuku, statické, semistatické, dynamické ozvučenie, za jedno ošetrenie. 10x. max 10 x/Q
562a Elektroanalgézia TENS. 10x. max 10 x/Q

565 Trakcia. Liečebné použitie distrakčných metód natrakčných zariadeniach, za jedno ošetrenie. 10x.
max 10 x/Q, len pri vertebrogennych dg

566 Trakcie vo vodnom prostredí. Liečebné využitiedistrakčných metód vo vodnom prostredí s použitímšpeciálnych zariadení nevyužíva sa

567 Vákuová a kompresívna liečba jednej končatinyšpeciálnymi prístrojmi (Vasotrain a pod ), za každú končatinu.10 x.
max 10 x/Q

570 Magnetoterapia. Liečebná aplikácia pulzného magnetického poľa na segment, končatinu, celé telo. 10 x. max 10 x /Q
573 Fototerapia I. Liečba infračerveným ožiarením(solux) jednej časti tela, za jedno ošetrenie. 10 x. max 10 x/Q
574 Fototerapia II. Ožarovanie časti tela nefiltrovaným ultrafialovým (UV) žiarením, za jedno ožiarenie. 10 x. max 10 x/Q
575 Fototerapia III. Ožarovanie celého tela pomocou UVžiarenia, za jedno ožiarenieAk sú súčasne ošetrovaní viacerí pacienti UVžiarením, smie sa výkon č. 

575 vykazovať len raz
max 10 x/Q

576 Fototerapia IV. Ožiarenie spektrálne vymedzeným UVžiaričom, za jedno ošetrenie max 10 x/Q

577 Príplatok k výkonu č. 574 a 576 ako prifotochemoterapii
nie s 574,576

579 Integrovaná balneofototerapia/liečebný systém TOMESA. 25 x. max 25 x za 6 mesiacov



584 Balneoterapia 1. Pitná liečba liečivými vodami,výplachy nosa liečivými vodami, za každú procedúru(pitná kúra, výplachy). 20 x. v ambulancii sa nevykonáva
585 Balneoterapia II. Liečebné využitie peloidov pri čiastkovej aplikácii (čiastkové kúpele, čiastkovézábaly a obklady). 10 x. v ambulancii sa nevykonáva
586 Balneoterapia III. Celkové peloidné kúpele a peloidné zábaly. 10 x. v ambulancii sa nevykonáva
587 Balneoterapia IV. Vaňový kúpeľ v prírodnej liečivej vode. 20x. v ambulancii sa nevykonáva
588 Balneoterapia V. Kúpeľ v piscine. 20 x. v ambulancii sa nevykonáva

časové obdobie=napr. plávajúci kvartál


