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Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa   
určuje metodika pre tvorbu a implementáciu štandardných diagnostických postupov 

a terapeutických postupov  
 
 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 1 písm. c) zákona č. 
576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej 
starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva 
túto metodiku.  

 
 

Čl. I 
Predmet úpravy 

 
Predmetom tohto odborného usmernenia je vypracovanie metodiky na zabezpečenie 
jednotného postupu pre tvorbu a implementáciu štandardných diagnostických postupov 
a terapeutických postupov.  

 
Čl. II 

Charakteristika typov štandardného diagnostického postupu a terapeutického postupu 
 
(1) Na účely tejto metodiky sa za typ štandardného diagnostického postupu a terapeutického 

postupu považuje 
a) štandardný diagnostický postup za odporúčanie postupu poskytovania zdravotnej 

starostlivosti zdravotníckymi pracovníkmi pri diagnostike1) vypracované na základe 
zohľadnenia poznatkov lekárskej vedy, dostupných dôkazov a uznaných klinických 
odporúčaných postupov2), 

b) štandardný terapeutický postup za odporúčanie postupu poskytovania zdravotnej 
starostlivosti zdravotníckymi pracovníkmi pri liečbe3) vypracované na základe 
zohľadnenia poznatkov lekárskej vedy, dostupných dôkazov a uznaných klinických 
odporúčaných postupov2) a 

c) postup pre informovanie pacienta za edukačný postup poskytujúci pacientovi 
potrebné informácie o chorobe, postupe poskytovania zdravotnej starostlivosti pri 
diagnostike, liečbe alebo prevencii, ktorého cieľom je dosiahnutie porozumenia 
a aktívnej spolupráce. 

 

																																																													
1)	§ 2 ods. 9 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej 

starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.	
2) NICE, Clinical quidelines. [online] na http://www.nice.org.uk/about/what-we-do/our-programmes/nice-

guidance/nice-guidelines/nice-clinical-guidelines. 
3) § 2 ods. 10 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
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(2) Štandardný diagnostický postup a terapeutický postup je určený pre rovnakú chorobu, 
cieľovú skupinu, druh zdravotníckeho zariadenia a formu poskytovania zdravotnej 
starostlivosti. 

	
(3) Štandardný diagnostický postup a terapeutický postup môže byť vypracovaný ako jeden 

typ, prípadne v kombinácii s postupom pre informovanie pacienta. 
 

Čl. III 
Obsah štandardného diagnostického postupu a terapeutického postupu 

 
(1) Štandardný diagnostický postup a terapeutický postup zahŕňa 

a) názov a typ, 
b) zameranie – názov, charakteristiku, klinický obraz a príčiny vzniku choroby4) alebo 

názov zdravotného výkonu5), 
c) stanovenie účelu, 
d) určenie zdravotníckeho zariadenia – identifikovanie druhu zdravotníckeho zariadenia 

a formy poskytovania zdravotnej starostlivosti6), pre ktoré je určený, 
e) vymedzenie kritérií na dosiahnutie stanoveného cieľa t. j. určenie indikátorov vo 

vzťahu k  
1. štruktúre – fyzické prostredie, vybavenie pracoviska, zdravotnícke pomôcky7), 

odborná spôsobilosť, zdravotníckych pracovníkov8), počet zdravotníckych 
pracovníkov, zdravotná dokumentácia, vrátane systému interdisciplinárnej 
multiprofesionálnej spolupráce, 

2. procesu – postupnosť jednotlivých krokov pri poskytovaní zdravotnej 
starostlivosti, 
a) pri diagnostike: fyzikálne vyšetrenia, laboratórne vyšetrenia, špeciálne 

postupy a pomocné vyšetrenia,  
b) pri liečbe: liečebné metódy, alternatívy liečby, následná starostlivosť, 

komplikácie, prognóza, pričom sa indikuje liečba v súlade s aktuálne platným 
znením indikačných obmedzení v čase jej preskripcie, 

3. výsledku – stanovenie požadovaného výsledku poskytovania zdravotnej 
starostlivosti alebo vykonania zdravotného výkonu,  

f) stanovenie spôsobu prevencie – zaužívané a odporúčané postupy prevencie vrátane 
nových postupov prevencie, 

g) klinické kľúčové odporúčanie, ktorého súčasťou sú klinické kritériá a z nich 
odvodené klinické ukazovatele alebo indikátory zdravotnej starostlivosti, 

																																																													
4) § 3 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
5) § 3 a § 2 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
6)	§ 7 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
7) výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na 

personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení 
v znení neskorších predpisov. 

8)	 nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho 
povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a 
sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.	
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h) označenie osôb, ktoré sú oprávnené vykonávať hodnotenie štandardného 
diagnostického postupu a terapeutického postupu vrátane ich odbornej spôsobilosti8), 

i) stanovenie spôsobu vyhodnotenia štandardného diagnostického postupu 
a terapeutického postupu,  

j) dátum vyhotovenia štandardného diagnostického postupu a terapeutického postupu. 
 
(2) Súčasťou štandardného diagnostického postupu a terapeutického postupu podľa čl. III. 

ods. 1 môžu byť aj štatistické údaje alebo epidemiologické údaje.   
 
(3) Postup pre informovanie pacienta zahŕňa rovnaké súčasti ako sú uvedené v čl. III. ods. 1, 

pričom je vypracovaný tak, aby mu pacient porozumel. V postupe pre informovanie 
pacienta sa neodporúča používať odbornú terminológiu.  
 
 

Čl. IV 
Kritériá výberu prioritnej oblasti na vypracovanie štandardného diagnostického 

postupu a terapeutického postupu  
 

Kritériá výberu prioritnej oblasti na vypracovanie štandardných diagnostických postupov 
a terapeutických postupov sú najmä 
a) znižovanie rizika pacienta, 
b) bezpečnosť pacienta, 
c) zdravotný stav obyvateľstva Slovenskej republiky na základe epidemiologických údajov, 
d) spoločenský význam choroby, preventívnych postupov a zdravotných výkonov,  
e) inovácia vyžadujúca rýchle zavedenie do aplikačnej praxe, 
f) nákladovosť diagnostiky a liečby poskytovania zdravotnej starostlivosti.  

 
 

Čl. V 
Proces tvorby štandardného diagnostického postupu a terapeutického postupu 

 
(1) Proces tvorby štandardného diagnostického postupu a terapeutického postupu zahŕňa 

a) identifikovanie prioritnej oblasti, 
b) vypracovanie pracovného plánu pre pracovné skupiny, 
c) oslovenie hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a 

výber členov pracovnej skupiny, 
d) vypracovanie návrhu štandardného diagnostického postupu a terapeutického postupu, 
e) overenie navrhnutého štandardného diagnostického postupu a terapeutického postupu 

v praxi a jeho porovnanie s aktuálnou praxou, 
f) upravenie štandardného diagnostického postupu a terapeutického postupu v prípade 

zistenia rozporu medzi návrhom a aktuálnou praxou po identifikovaní a analýze 
príčin rozporu,  

g) potvrdenie zhody revidovaného štandardného diagnostického postupu 
a terapeutického postupu a jeho schválenie pracovnou skupinou, 
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h) vyhlásenie platnosti štandardného diagnostického postupu a terapeutického postupu,  
i) zverejnenie štandardného diagnostického postupu a terapeutického postupu podľa 

ods. 4, jeho rozširovanie a uplatňovanie v praxi, 
j) určenie spôsobu archivácie9). 

 
(2) Štandardný diagnostický postup a terapeutický postup uvedený do praxe priebežne 

posudzuje pracovná skupina  alebo hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva 
Slovenskej republiky a upravuje podľa požiadaviek aplikačnej praxe.  
 

(3) Hodnotenie štandardného diagnostického postupu a terapeutického postupu sa vykonáva 
formou klinického auditu, ktorý môže byť súčasťou štandardného diagnostického postupu 
a terapeutického postupu. 

 
(4) Štandardné diagnostické postupy a terapeutické postupy sa zverejňujú vo Vestníku 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a na webovom sídle Národného portálu 
zdravia.  

 
 

Čl. VI 
Účinnosť 

 
Táto metodika nadobúda účinnosť dňom uverejnenia. 

 

 

 

 
Tomáš Drucker 
      minister 

 
 
 
 
 

	

																																																													
9) § 17 ods. 1 a 2 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.  


