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Oceňovacie tabuľky

Zásady pre hodnotenie úrazov
V Oceňovacej tabuľke A sú uvedené jednotlivé diagnózy telesného poškodenia spôsobené úrazom. Pri jednotlivých diagnózach je uvedený
maximálny počet dní, za kto ré bude vyplatené poistné plnenie z uvedeného pripoistenia za daný úraz. Maximálny počet dní, ktorý je
uvedený pri jednotlivých položkách nie je vyplácaný automaticky. Poisťovateľ na základe vyjadrenia ošetrujúceho lekára určí počet dní,
pričom môže požiadať o stanovisko svojich zmluvných leká rov.

Poistné plnenie je vyplatené za tých podmienok, keď stanovená diagnóza je potv rdená prítomnosťou objektívnych príznakov zistených
pri lekárskom vyšetrení:
Vytknutie (luxácia) kĺbov končatín musí byť potvrdená na RTG snímku alebo bola vykonaná repozícia lekárom. Pokiaľ uvedená podmienka
nie je splnená, vytknutie (luxácia) kĺbov je hodnotené maximálne ako podvrtnutie.
Poisťovateľ za natrhnutie alebo úplné pretrhnutie svalu, resp. šľachy liečené konzervatívne poskytne poistné plnenie len v prípade, že
je predlo žená lekárska správa z vyšetrenia odbo rným lekárom (chirurg, traumatológ, ortopéd) a záznam z vyšetrenia CT (počítačová
tomografia), USG (ultrasonografické vyšetrenie), MRI (magnetická rezonancia). Zároveň pri poranení nadhrebeňového svalu je v lekárskych
správach uvedené doporučenie fixácie thorakoabdukčnou dlahou alebo Desaultovým obväzom, v prípade poranenia dolnej končatiny
odľahčenie s využitím ortopedických pomôcok (francúzska alebo podpažná barla), pri poranení Achillovej šľachy je uvedené doporučenie
fixácie dlahou alebo ortézou, pokojový režim a odľahčenie s využitím ortopedických pomôcok (francúzska alebo podpažná barla).

Poisťovateľ poskytuje poistné plnenie pri doleuvedených úrazoch len v prípade, že sú splnené všetky uvedené nasledujúce podmienky:
• pri natrhnutí, pretrhnutí alebo úplnom odtrhnutí väzov kolenného kĺbu (vnútorného a vonkajšieho postranného väzu, skríženého väzu)
alebo väzov členkového kĺbu (vnútorného a vonkajšieho) a pri poranení menisku (vnútorného a vonkajšieho) je nutné doložiť lekársku
správu z vyšetrenia odborným lekárom (chirurg, traumatológ, ortopéd). Zároveň si poisťovateľ môže vyžiadať záznam z vyšetrenia CT,
USG, MRI

• pri vnútrokĺbnom krvnom výrone je v lekárskych správach uvedené doporučenie fixácie dlahou alebo ortézou a odľahčenie s využitím
ortopedických pomôcok (francúzska alebo podpažná barla).

Oceňovacia tabuľka A
Denná dávka za dobu nevyhnutného liečenia úrazu

Položky pre jednotlivé diagnózy priraďuje likvidátor a posudkový lekár poisťovne na základe svojich odborných znalostí, skúseností
s vybavovaním poistných udalostí a nadobudnutými znalosťami z medicínskeho prostredia.

HLAVA
0001 Skalpácia hlavy s kožným defektom, čiastočná 5 - 5 35
0002 Skalpácia hlavy s kožným defektom, úplná 14 - 14 84
0003 Pomliaždenie hlavy bez otrasu mozgu 2,5 - 2,5 21
0004 Pomliaždenie tváre 2,5 - 2,5 21
0005 Podvrtnutie čeľustného kĺbu 2,5 - 2,5 21
0006 Vytknutie sánky (dolnej čeľuste), jednostranné a obojstranné 2,5 - 2,5 21
0007 Zlomenina lebečnej spodiny 14 - 30 140
0008 Zlomenina lebečnej klenby, bez vtlačenia úlomkov 7 - 7 49
0009 Zlomenina lebečnej klenby, s vtlačením úlomkov 14 - 14 84
0010 Zlomenina čelovej kosti, bez vtlačenia úlomkov 7 - 7 49
0011 Zlomenina čelovej kosti, s vtlačením úlomkov 14 - 14 84
0012 Zlomenina temennej kosti, bez vtlačenia úlomkov 7 - 7 49
0013 Zlomenina temennej kosti, s vtlačením úlomkov 14 - 14 84
0014 Zlomenina záhlavnej kosti, bez vtlačenia úlomkov 7 - 7 49
0015 Zlomenina záhlavnej kosti, s vtlačením úlomkov 14 - 14 84
0016 Zlomenina spánkovej kosti, bez vtlačenia úlomkov 7 - 7 49
0017 Zlomenina spánkovej kosti, s vtlačením úlomkov 14 - 14 84
0018 Zlomenina okraja očnice 10 - 10 70
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0019 Zlomenina nosových kostí, bez posunutia úlomkov 2,5 - 2,5 21
0020 Zlomenina nosových kostí, s posunutím úlomkov 4 - 4 28
0021 Zlomenina nosovej priehradky 2,5 - 2,5 21
0022 Zlomenina jarmovej kosti - lícnej kosti 10 - 10 70
0023 Zlomenina sánky (dolnej čeľuste), bez posunutia úlomkov 8 - 8 56
0024 Zlomenina sánky (dolnej čeľuste), s posunutím úlomkov 14 - 14 84
0025 Zlomenina hornej čeľuste, bez posunutia úlomkov 12 - 12 77
0026 Zlomenina hornej čeľuste, s posunutím úlomkov 22 - 22 112

0027 Zlomenina ložiskového - ďasnového výbežku hornej alebo dolnej čeľuste, podľa jej rozsahu
a posunutia úlomkov 2,5 - 8 56

0028 Zlomenina komplexu kosti jarmovej - lícnej a hornej čeľuste 14 - 14 84
0077 Zlomenina steny prínosovej dutiny s podkožným emfyzémom 5 - 5 35
0078 Zlomenina nosových kostičiek prerušujúca slzné cesty, liečená konzervatívne 2,5 - 2,5 21
0079 Zlomenina nosových kostičiek prerušujúca slzné cesty, liečená operačne 7 - 7 49
0029 Združené zlomeniny - Le Fort I - pod nosom 14 - 14 84
0030 Združené zlomeniny - Le Fort II - lícna kosť + horná čeľusť 22 - 22 112
0031 Združené zlomeniny - Le Fort III 42 - 42 182

OKO
0032 Tržná alebo rezná rana viečka, chiru rgicky ošetrená 2,5 - 2,5 15
0033 Tržná alebo rezná rana viečka, prerušujúca slzné cesty 2,5 - 2,5 21
0034 Popálenie kože viečok 2,5 - 5 35
0035 Zápal slzného vačku preukázaný po zranení, liečený konzervatívne 4 - 4 28
0036 Zápal slzného vačku preukázaný po zranení, liečený operačne 7 - 7 49
0037 Poleptanie / popálenie spojovky, prvého stupňa 0 - 0 bez plnenia
0038 Poleptanie / popálenie spojovky, druhého stupňa 2,5 - 2,5 21
0039 Poleptanie / popálenie spojovky, tretieho stupňa 2,5 - 7 49
0040 Perforujúce poranenie hornej alebo dolnej klenby spojovky s krvácaním, bez poranenia bielka 2,5 - 2,5 21
0041 Rana spojovky, chirurgicky ošetrená 2,5 - 2,5 21
0080 Poranenie oka vyžadujúce bezp rostredne vyňatie oka 7 - 7 49
0081 Poranenie okohybného aparátu s diplopiou 2,5 - 10 70
0042 Hlboká rana rohovky, bez prederavenia a bez komplikácií 4 - 4 28
0043 Hlboká rana rohovky, bez prederavenia, komplikovaná poúrazovým sivým zákalom 7 - 7 49
0044 Hlboká rana rohovky, bez prederavenia, komplikovaná vnútroočným zápalom 9 - 9 63
0045 Rana rohovky alebo bielka s prederavením, liečená konzervatívne, bez komplikácií 4 - 4 28

0046 Rana rohovky alebo bielka s prederavením, liečená konzervatívne,
komplikovaná poúrazovým sivým zákalom 7 - 7 49

0047 Rana rohovky alebo bielka s prederavením, liečená konzervatívne,
komplikovaná vnútroočným zápalom 10 - 10 70

0048 Rana rohovky alebo bielka s prederavením, liečená konzervatívne,
komplikovaná vnútroočným telieskom nemagnetickým 10 - 10 70

0049 Rana rohovky alebo bielka s prederavením, liečená chirurgicky, bez komplikácií 5 - 5 35

0050 Rana rohovky a bielka s prederavením, liečená chirurgicky, komplikovaná vypadnutím
alebo vklinením dúhovky 14 - 14 84

0051 Rana rohovky a bielka s prederavením, liečená chirurgicky,
komplikovaná poúrazovým šedým zákalom 8 - 8 56

0052 Rana rohovky a bielka s prederavením, liečená chiru rgicky, komplikovaná vnútroočným zápalom 10 - 10 70

0053 Rana rohovky a bielka s prederavením, liečená chirurgicky,
komplikovaná cudzím telieskom vnútroočným nemagnetickým 14 - 14 84

0054 Rana rohovky a bielka s prederavením, liečená chirurgicky,
komplikovaná cudzím vnútroočným telieskom magnetickým 10 - 10 70

0071 Rohovkový vred, poúrazový 2,5 - 9 63
0072 Poleptanie / popálenie epitelu rohovky 2,5 - 2,5 21
0073 Poleptanie / popálenie rohovkového parenchýmu 2,5 - 40 175
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0074 Povrchová odrenina rohovky 2,5 - 2,5 15
0055 Rana prenikajúca do očnice, bez komplikácií 2,5 - 2,5 15
0056 Rana prenikajúca do očnice, komplikovaná cudzím telieskom nemagnetickým v očnici 10 - 10 70
0057 Rana prenikajúca do očnice, komplikovaná cudzím telieskom magnetickým v očnici 6 - 6 42
0058 Pomliaždenie oka 2,5 - 2,5 15
0059 Pomliaždenie oka s krvácaním do prednej komory, bez komplikácií 2,5 - 2,5 21

0060 Pomliaždenie oka s krvácaním do prednej komory,
komplikované druhotným zvýšením vnútroočného tlaku, vyžadujúce chirurgické ošetrenie 2,5 - 8 56

0061 Pomliaždenie oka s natrhnutím dúhovky, bez komplikácií 2,5 - 4 28
0062 Pomliaždenie oka s natrhnutím dúhovky, komplikované zápalom dúhovky 2,5 - 8 56
0063 Pomliaždenie oka s natrhnutím dúhovky, komplikované poúrazovým sivým zákalom 2,5 - 7 49
0064 Čiastočné vykĺbenie šošovky, bez komplikácií 4 - 4 28

0065 Čiastočné vykĺbenie šošovky, komplikované druhotným zvýšením vnútroočného tlaku,
vyžadujúce chirurgické ošetrenie 8 - 8 56

0066 Vykĺbenie šošovky, bez komplikácií 2,5 - 5 35

0067 Vykĺbenie šošovky, komplikované druhotným zvýšením vnútroočného tlaku,
vyžadujúce chirurgické ošetrenie 2,5 - 10 70

0068 Krvácanie do sklovca a sietnice, bez komplikácií 2,5 - 2,5 21

0069 Krvácanie do sklovca a sietnice, komplikované druhotným zvýšením vnútroočného tlaku,
vyžadujúce chirurgické ošetrenie 2,5 - 8 56

0070 Otras sietnice 2,5 - 2,5 21
0075 Odlúpenie sietnice ako priamy následok poranenia oka, zistené lekárom 2,5 - 20 105
0076 Úrazové postihnutie zrakového nervu a chiazmaty, prekríženie zrakových nervov 2,5 - 16 90

UCHO
0082 Rana ušnice s druhotnou aseptickou perichodritídou 5 - 5 35
0083 Pomliaždenie ušnice s rozsiahlym krvným výronom alebo poúrazovým othohematómom 2,5 - 2,5 21
0084 Prederavenie bubienka, bez zlomeniny lebečných kostí a bez druhotnej infekcie 2,5 - 2,5 21
0950 Prederavenie blany bubienka bez zlomeniny lebečných kostí s druhotnou infekciou 6 - 6 42
0085 Otras labyrintu 7 - 7 49

ZUBY

0086 Strata alebo nevyhnutná extrakcia 1 až 6 zubov následkom pôsobenia vonkajšieho
násilia - nie zahryznutia! 2,5 - 6 42

0087 Strata alebo nevyhnutná extrakcia 7 alebo viacerých zubov následkom pôsobenia vonkajšieho
násilia - nie zahryznutia! 2,5 - 12 77

Poznámka:
Ako strata zubov sa hodnotí i odlomenie korunky v rozsahu viac ako 1/3. V prípade odlomenia korunky v rozsahu menej ako 1/3
je podmienkou pre poskytnutie plnenia ohrozenie vitality drene vyžadujúce liečenie.

0088 Vyrazenie alebo poškodenie umel ých zubov alebo zubov dočasných (mliečnych) 0 - 0 bez plnenia

0089 Uvoľnenie väzového aparátu 1 alebo viacerých zubov - subluxácia, luxácia,
reimplantácia s nevyhnutnou fixačnou dlahou 2,5 - 6 42

0090 Zlomenie jedného alebo viacer ých zubných koreňov s nevyhnutnou fixa čnou dlahou 2,5 - 10 70
KRK

0091 Poleptanie, prederavenie alebo roztrhnutie pažeráka 16 - 42 182
0092 Perforujúce poranenie hrtana alebo priedušnice 22 - 22 112
0093 Zlomenina jazylky alebo chrupaviek hrtanu - priedušnice 22 - 22 112

0094 Poškodenie hlasiviek následkom nadýchania sa dráždivých pár alebo následkom úderu,
tiež sliznice hltacích a dýchacích orgánov 2,5 - 5 35

HRUDNÍK
0095 Roztrhnutie pľúc 8 - 8 56
0096 Roztrhnutie pľúc, liečené konzervatívne 8 - 8 56
0097 Roztrhnutie pľúc, liečené operačne 14 - 14 84
0098 Úrazové poškodenie srdca, klinicky preukázané 2,5 - 42 182
0099 Roztrhnutie bránice 12 - 12 77
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0100 Pomliaždenie hrudníkovej steny, ťažšieho stupňa 6 - 6 42
0101 Zlomeniny hrudnej kosti, bez posunutia úlomkov 5 - 5 35
0102 Zlomeniny hrudnej kosti, s posunutím úlomkov 9 - 9 63
0103 Zlomenina jedného rebra, klinicky preukázaná 5 - 5 35
0104 Zlomeniny dvoch až piatich rebie r, klinicky preukázané 6 - 8 56
0105 Zlomeniny viacerých ako piatich rebie r, klinicky preukázané 9 - 14 84
0106 Vyrazená zlomenina dvoch až šty roch rebier, dvierková 2,5 - 9 63
0107 Vyrazená zlomenina viacerých ako šty roch rebier 10 - 18 98
0108 Vyrazená zlomenina hrudnej kosti, dvierková 18 - 18 98
0109 Poúrazový zápal pohrudnice, podľa primeranej doby nevyhnutného liečenia od 2,5 podľa DNL
0110 Poúrazový pneumothorax - zápal pohrudnice, uzavretý 14 - 14 84
0111 Spontánny pneumothorax 0 - 0 bez plnenia
0112 Poúrazový mediastinálny alebo podkožný emfyzém 18 - 18 98
0113 Poúrazový pneumothorax, otvorený alebo ventilový 9 - 18 98
0114 Poúrazové krvácanie do hrudníka, liečené konzervatívne 7 - 7 49
0115 Poúrazové krvácanie do hrudníka, liečené operačne 18 - 18 98

BRUCHO
0116 Pomliaždenie brušnej steny, ťažšieho stupňa 2,5 - 2,5 21
0117 Pomliaždenie brušnej steny, s operačnou revíziou, pri negatívnom náleze na orgánoch 8 - 8 56
0118 Rana prenikajúca do brušnej dutiny, bez poranenia vnútrobrušných orgánov 4 - 4 28

0119 Rana prenikajúca do brušnej dutiny, bez poranenia vnútrobrušných orgánov,
liečená konzervatívne 5 - 5 35

0120 Rana prenikajúca do brušnej dutiny, bez poranenia vnútrobrušných orgánov, liečená operačne 8 - 8 56
0121 Roztrhnutie pečene 14 - 14 84
0122 Roztrhnutie sleziny 8 - 8 56
0123 Roztrhnutie alebo rozmliaždenie podžalúdkovej žľazy 22 - 22 112
0124 Úrazové prederavenie žalúdka 14 - 14 84
0125 Úrazové prederavenie dvanástnika 16 - 16 91
0126 Roztrhnutie alebo pretrhnutie tenkého čreva bez resekcie 8 - 8 56
0127 Roztrhnutie alebo pretrhnutie tenkého čreva s resekciou 14 - 14 84
0128 Roztrhnutie alebo pretrhnutie hrubého čreva bez resekcie 10 - 10 70
0129 Roztrhnutie alebo pretrhnutie hrubého čreva s resekciou 16 - 16 91
0130 Roztrhnutie okružia - mezentéria, bez resekcie 8 - 8 56
0131 Roztrhnutie okružia - mezentéria, s resekciou čreva 14 - 14 84

Poznámka:
Ak pri por. podľa bodu 121 až 131 dôjde k rozostupu alebo hnisaniu operačnej rany, hodnotí sa podľa primeranej doby nevyhnutného
liečenia.
UROLOGICKOGENITÁLNE ÚSTROJE

0133 Pomliaždenie obličky s hematúriou - krvácaním 5 - 5 35
0134 Pomliaždenie mužského pohlavného údu ťažšieho stupňa 5 - 5 35
0135 Pomliaždenie vonkajších genitálií ženy 5 - 5 35
0136 Pomliaždenie semenníka a mieška, ťažšieho stupňa 5 - 5 35
0137 Pomliaždenie semenníka a mieška, ťažšieho stupňa s poúrazovým zápalom semenníka a mieška 2,5 - 9 63
0138 Roztrhnutie alebo rozdrvenie obličky, liečené konzervatívne 14 - 14 84
0139 Roztrhnutie alebo rozdrvenie obličky, s nevyhnutnou operáciou 18 - 18 98
0140 Roztrhnutie alebo rozdrvenie obli čky, vedúce k odňatiu obli čky 22 - 22 112
0141 Roztrhnutie močového mechúra 14 - 14 84
0142 Roztrhnutie močovej rúry 14 - 14 84

CHRBTICA
0143 Pomliaždenie ťažšieho stupňa krajiny krčnej chrbtice 4 - 4 28
0144 Pomliaždenie ťažšieho stupňa krajiny hrudníkovej chrbtice 4 - 4 28
0145 Pomliaždenie ťažšieho stupňa krajiny driekovej chrbtice 4 - 4 28
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0146 Pomliaždenie ťažšieho stupňa krajiny krížovej kosti a kostrče 4 - 4 28
0147 Podvrtnutie krčnej chrbtice 4 - 4 28
0148 Podvrtnutie hrudníkovej chrbtice 4 - 4 28
0149 Podvrtnutie driekovej chrbtice 4 - 4 28
0150 Vytknutie atlantookcipitálne, bez poškodenia miechy alebo jej koreňov 42 - 42 182
0151 Vytknutie krčnej chrbtice, bez poškodenia miechy alebo jej koreňov 42 - 42 182
0152 Vytknutie hrudníkovej chrbtice, bez poškodenia miechy alebo jej koreňov 42 - 42 182
0153 Vytknutie driekovej chrbtice, bez poškodenia miechy a jej koreňov 42 - 42 182
0154 Vytknutie kostrče, bez poškodenia miechy a jej koreňov 7 - 7 49
0155 Subluxácia krčnej chrbtice - posun stavcov, preukázaný na RTG 30 - 30 140
0156 Zlomenina tŕňovitého výbežku 5 - 5 35
0157 Zlomenina jedného bočného výbežku 5 - 5 35
0158 Zlomenina viacerých bočných výbežkov 10 - 10 70
0159 Zlomenina kĺbového výbežku 8 - 8 56
0160 Zlomenina oblúka 14 - 14 84
0161 Zlomenina zuba čapovca (dens epistrophei) 42 - 42 182

0162 Kompresívne zlomeniny tiel stavcov krčných, hrudných alebo driekových
so znížením prednej časti tela najviac o 1/3. 15 - 30 140

0163 Kompresívne zlomeniny tiel stavcov krčných, hrudných alebo driekových
so znížením prednej časti viac ako o 1/3. 31 - 60 245

0164 Roztrie štené zlomeniny tiel stavcov krčných, hrudných alebo driekových 60 - 60 245
Poznámka:
Za zlomeniny tela každého ďalšieho stavca pri poraneniach podľa bodu 162, 163 a 164 sa zvyšuje hodnotenie o maximálne 1/4.

0166 Úrazové poškodenie medzistavcovej platničky pri súčasnej zlomenine stavca 42 - 42 182
0167 Poranenie medzistavcovej platničky bez súčasnej zlomeniny stavca 5 - 5 35

PANVA
0168 Pomliaždenie panvy 2,5 - 2,5 21
0169 Podvrtnutie v krížovobedrovom kĺbe 5 - 5 35
0170 Vytknutie krížovobedrové 42 - 42 182
0171 Odtrhnutie predného horného alebo dolného bed rového tŕňa 6 - 6 42
0172 Odtrhnutie hrboľa sedacej kosti 6 - 6 42
0173 Jednostranná zlomenina lonovej alebo sedacej kosti, bez posunutia úlomkov 9 - 9 63
0174 Jednostranná zlomenina lonovej alebo sedacej kosti, s posunutím úlomkov 22 - 22 112
0175 Zlomenina krídla bed rovej kosti, bez posunutia úlomkov 9 - 9 63
0176 Zlomenina krídla bedrovej kosti, s posunutím úlomkov 22 - 22 112
0177 Zlomenina krížovej kosti 9 - 9 63
0178 Zlomenina kostrče 7 - 7 49
0179 Zlomenina zadného alebo predného okraja acetabula 10 - 10 70
0180 Obojstranná zlomenina lonových kostí alebo jednostranná, s rozstupom lonovej spony 42 - 42 182
0181 Zlomenina lonovej a bedrovej kosti 42 - 42 182
0182 Zlomenina lonovej kosti s krížovobedrovou luxáciou 42 - 42 182
0183 Rozstup lonovej spony, liečený konzervatívne 2,5 - 20 105
0184 Rozstup lonovej spony s posunutím, liečený operačne 21 - 30 140
0185 Jednostranná zlomenina zadného alebo predného piliera ilioischiadického 14 - 14 84
0186 Príčinná horizontálna zlomenina acetabula 14 - 14 84
0187 Izolovaná zlomenina acetabula so subluxáciou až luxáciou bed rového kĺbu stehennej kosti 60 - 60 245

HORNÁ KONČATINA
0188 Pomliaždenie ťažšieho stupňa - ramena 2,5 - 2,5 21
0189 Pomliaždenie ťažšieho stupňa - predlaktia 2,5 - 2,5 21
0190 Pomliaždenie ťažšieho stupňa - ruky 2,5 - 2,5 21
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0191 Pomliaždenie ťažšieho stupňa - jedného a viacerých prstov ruky,
s nevyhnutnou pevnou fixáciou 2,5 - 2,5 21

0192 Pomliaždenie ťažšieho stupňa - kĺbu hornej končatiny 2,5 - 2,5 21

0193 Pomliaždenie ťažšieho stupňa - ramenného kĺbu s následnou periartritídou,
ako priamym následkom úrazu 2,5 - 9 63

0194 Neúplné prerušenie šliach vystieračov alebo ohýbačov na prste alebo na ruke,
ak ide o jeden prst 4 - 4 28

0195 Neúplné prerušenie šliach vystieračov alebo ohýbačov na prste alebo na ruke,
ak ide o niekoľko prstov 5 - 10 70

0196 Úplné prerušenie šliach ohýbačov na prstoch alebo na ruke, ak ide o jeden prst 14 - 14 84
0197 Úplné prerušenie šliach ohýbačov na prstoch alebo na ruke, ak ide o niekoľko prstov 15 - 30 140
0198 Úplné prerušenie šliach vystieračov na prstoch alebo na ruke, ak ide o jeden prst 7 - 7 49
0199 Úplné prerušenie šliach vystieračov na prstoch alebo na ruke, ak ide o niekoľko prstov 14 - 14 84

0200 Úplné prerušenie šliach vystieračov na prstoch alebo na ruke - odtrhnutie dorzálnej
aponeurozy prsta 7 - 7 49

0201 Úplné prerušenie jednej alebo dvoch šliach ohýbačov alebo vystieračov prsta a ruky v zápästí 14 - 14 84
0202 Úplné prerušenie viacer ých šliach ohýbačov alebo vystieračov prsta a ruky v zápästí 15 - 30 140
0203 Natrhnutie nadhrebeňového svalu 6 - 6 42
0204 Úplné pretrhnutie nadhrebeňového svalu, liečené konzervatívne 10 - 10 70
0205 Úplné pretrhnutie nadhrebeňového svalu, liečené operačne 14 - 14 84
0206 Pretrhnutie alebo odtrhnutie šľachy dlhej hlavy dvojhlavého ramenného svalu, liečené konzervatívne 6 - 6 42
0207 Pretrhnutie alebo odtrhnutie šľachy dlhej hlavy dvojhlavého ramenného svalu, liečené operačne 10 - 10 70
0208 Natrhnutie iného svalu 2,5 - 5 35
0209 Prietrž svalová, preukázane úrazového pôvodu, bez operácie 8 - 8 56
0210 Prietrž svalová preukázane úrazového pôvodu s operáciou 10 - 10 70

0951 Roztrhnutie kĺbového puzdra medzi kľúčnou kosťou a lopatkou, kľúčnou kosťou
a hrudnou kosťou, ramenného, lakťového kĺbu, zápästia a prstov liečená konzervatívne 7 - 7 49

0952 Roztrhnutie kĺbového puzdra medzi kľúčnou kosťou a lopatkou, kľúčnou kosťou
a hrudnou kosťou, ramenného, lakťového kĺbu, zápästia a prstov liečená operačne 10 - 10 70

0953 Zlomenina kĺbovej chrupavky hlavičky kosti ramennej alebo jamky lopatky 6 - 6 42
0211 Podvrtnutie - skĺbenie medzi kľúčnou kosťou a lopatkou 2,5 - 2,5 21
0212 Podvrtnutie - skĺbenie medzi kľúčnou kosťou a hrudnou kosťou 2,5 - 2,5 21
0213 Podvrtnutie ramenného kĺbu 4 - 4 28
0214 Podvrtnutie lakťového kĺbu 4 - 4 28
0215 Podvrtnutie zápästia 4 - 4 28

0216 Podvrtnutie základných alebo medzičlánkových kĺbov prstov ruky,
s pevnou fixáciou jedného alebo dvoch prstov 2,5 - 2,5 21

0217 Podvrtnutie základných alebo medzičlánkových kĺbov prstov ruky,
s pevnou fixáciou troch alebo viacerých prstov 4 - 4 28

0218 Vytknutie kĺbu medzi kľúčnou kosťou a hrudnou kosťou, liečené konzervatívne 4 - 4 28
0219 Vytknutie kĺbu medzi kľúčnou kosťou a hrudnou kosťou, liečené operačne 9 - 9 63
0220 Vytknutie kĺbu medzi kľúčnou kosťou a lopatkou, liečené konzervatívne 4 - 4 28
0221 Vytknutie kĺbu medzi kľúčnou kosťou a lopatkou, liečené operačne 14 - 14 84
0222 Vytknutie ramennej kosti - ramena, liečené konzervatívne. 7 - 7 49
0223 Vytknutie ramennej kosti - ramena, liečené operačne 14 - 14 84
0224 Vytknutie predlaktia - lakťa, liečené konzervatívne 7 - 7 49
0225 Vytknutie predlaktia - lakťa, liečené operačne 14 - 14 84
0226 Vytknutie zápästia - kosti mesiačikovitej a luxácia perilunárna, liečené konzervatívne 10 - 10 70
0227 Vytknutie zápästia - kosti mesiačikovitej a luxácia perilunárna, liečená operačne 22 - 22 112
0228 Vytknutie jednej záprstnej kosti 5 - 5 35
0229 Vytknutie niekoľkých záprstných kostí 8 - 8 56
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0230 Vytknutie základných alebo druhých a tretích článkov prsta, na jednom prste 7 - 7 49
0231 Vytknutie základných alebo druhých a tretích článkov prsta, na nieko ľkých prstoch 10 - 10 70

Poznámka:
Poisťovateľ plní za luxácie kĺbov končatiny len vtedy, ak bolo toto lekárom liečené repozíciou (týka sa položiek 0218 až 0231).

0232 Zlomenina tela lopatky 8 - 8 56
0233 Zlomenina krčka lopatky 8 - 8 56
0234 Zlomenina nadplecka lopatky 5 - 5 35
0235 Zlomenina zobáka lopatky 6 - 6 42
0236 Zlomenina kľúčnej kosti, neúplná 2,5 - 2,5 21
0237 Zlomenina kľúčnej kosti, úplná, bez posunutia úlomkov 5 - 5 35
0238 Zlomenina kľúčnej kosti, úplná, s posunutím úlomkov 7 - 7 49
0239 Zlomenina kľúčnej kosti operovaná 8 - 8 56
0240 Zlomenina horného konca ramennej kosti - väčšieho hrbčeka, bez posunutia 5 - 5 35
0241 Zlomenina horného konca ramennej kosti - väčšieho hrbčeka, s posunutím 8 - 8 56
0242 Zlomenina horného konca ramennej kosti, roztrieštená zlomenina hlavy 14 - 14 84
0243 Zlomenina horného konca ramennej kosti, krčka, bez posunutia 8 - 8 56
0244 Zlomenina horného konca ramennej kosti krčka, zaklinená 9 - 9 63
0245 Zlomenina horného konca ramennej kosti - krčka, s posunutím úlomkov 14 - 14 84
0246 Zlomenina horného konca ramennej kosti - krčka, luxačná alebo operačná 22 - 22 112
0247 Zlomenina tela ramennej kosti, neúplná 9 - 9 63
0248 Zlomenina tela ramennej kosti, úplná, bez posunutia úlomkov 14 - 14 84
0249 Zlomenina tela ramennej kosti, úplná, s posunutím úlomkov 22 - 22 112
0250 Zlomenina tela ramennej kosti, otvorená alebo operovaná 30 - 30 140
0251 Zlomenina ramennej kosti nad kondylmi, neúplná 8 - 8 56
0252 Zlomenina ramennej kosti nad kondylmi, úplná, bez posunutia úlomkov 9 - 9 63
0253 Zlomenina ramennej kosti nad kondylmi, úplná, s posunutím úlomkov 14 - 14 84
0254 Zlomenina ramennej kosti nad kondylmi, otvorená alebo operovaná 22 - 22 112
0255 Vnútrokĺbová zlomenina dolného konca ramennej kosti, bez posunutia úlomkov 10 - 10 70
0256 Vnútrokĺbová zlomenina dolného konca ramennej kosti, s posunutím úlomkov 14 - 14 84
0257 Vnútrokĺbová zlomenina dolného konca ramennej kosti, otvorená alebo operovaná 22 - 22 112
0258 Zlomenina vnútorného epikondylu ramennej kosti, bez posunutia úlomkov 6 - 6 42

0259 Zlomenina vnútorného epikondylu ramennej kosti, s posunutím úlomkov
do výšky kĺbovej štrbiny 10 - 10 70

0260 Zlomenina vnútorného epikondylu ramennej kosti, s posunutím úlomkov do kĺbu 22 - 22 112
0261 Zlomenina vonkajšieho epikondylu ramennej kosti, bez posunutia úlomkov 6 - 6 42
0262 Zlomenina vonkajšieho epikondylu ramennej kosti, s posunutím úlomkov alebo operovaná 22 - 22 112
0263 Zlomenina háka lakťovej kosti, liečená konzervatívne 6 - 6 42
0264 Zlomenina háka lakťovej kosti, liečená operačne 10 - 10 70
0265 Zlomenina zobáčika (výbežku) lakťovej kosti, liečená konzervatívne 8 - 8 56
0266 Zlomenina zobáčika (výbežku) lakťovej kosti, liečená operačne 12 - 12 77
0267 Zlomenina hlavičky vretennej kosti, liečená konzervatívne 8 - 8 56
0268 Zlomenina hlavičky vretennej kosti, liečená operačne 12 - 12 77
0269 Zlomenina tela lakťovej kosti, neúplná 8 - 8 56
0270 Zlomenina tela lakťovej kosti, úplná bez posunutia úlomkov 10 - 10 70
0271 Zlomenina tela lakťovej kosti, úplná s posunutím úlomkov 14 - 14 84
0272 Zlomenina tela lakťovej kosti, otvorená alebo operovaná 20 - 20 100
0273 Zlomenina tela vretennej kosti, neúplná 8 - 8 56
0274 Zlomenina tela vretennej kosti, úplná bez posunutia úlomkov 10 - 10 70
0275 Zlomenina tela vretennej kosti, úplná s posunutím úlomkov 14 - 14 84
0276 Zlomenina tela vretennej kosti, otvo rená alebo operovaná 20 - 20 100
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0277 Zlomenina oboch kosti predlaktia, neúplná 10 - 10 70
0278 Zlomenina oboch kostí predlaktia, úplná bez posunutia úlomkov 14 - 14 84
0279 Zlomenina oboch kostí predlaktia, úplná s posunutím úlomkov 30 - 30 140
0280 Zlomenina oboch kostí predlaktia, otvorená alebo operovaná 20 - 20 100
0281 Monteggiova luxačná zlomenina predlaktia, liečená konzervatívne 30 - 30 140
0282 Monteggiova luxačná zlomenina predlaktia, liečená operačne 42 - 42 182
0283 Zlomenina dolného konca vretennej kosti, neúplná bez posunutia úlomkov 6 - 6 42
0284 Zlomenina dolného konca vretennej kosti, neúplná s posunom úlomkov 7 - 7 49
0285 Zlomenina dolného konca vretennej kosti, úplná bez posunutia úlomkov 10 - 10 70
0286 Zlomenina dolného konca vretennej kosti, úplná s posunutím úlomkov 14 - 14 84
0287 Zlomenina dolného konca vretennej kosti, otvorená alebo operovaná 18 - 18 98
0288 Zlomenina dolného konca vretennej kosti - epifyzeolýza 6 - 6 42
0289 Zlomenina dolného konca vretennej kosti - epifyzeolýza, s posunutím úlomkov 14 - 14 84
0290 Zlomenina násadcovitého výbežku lakťovej kosti 5 - 5 35
0291 Zlomenina násadcovitého výbežku vretennej kosti, bez posunutia úlomkov 10 - 10 70
0292 Zlomenina násadcovitého výbežku vretennej kosti, s posunutím úlomkov 14 - 14 84
0293 Zlomenina člnkovitej kosti, neúplná 14 - 14 84
0294 Zlomenina člnkovitej kosti, úplná 22 - 22 112
0295 Zlomenina člnkovitej kosti, liečená operačne 30 - 30 140
0296 Zlomenina člnkovitej kosti, komplikovaná nekrózou 42 - 42 182
0297 Zlomenina inej zápästnej kosti, neúplná 4 - 4 28
0298 Zlomenina inej zápästnej kosti, úplná 8 - 8 56
0299 Zlomenina niekoľkých zápästných kostí 10 - 10 70
0300 Luxačná zlomenina bázy prvej záprstnej kosti - Bennettova, liečená konzervatívne 9 - 9 63
0301 Luxačná zlomenina bázy prvej záprstnej kosti - Bennettova, liečená operačne 14 - 14 84
0302 Zlomenina jednej záprstnej kosti, neúplná 4 - 4 28
0303 Zlomenina jednej záprstnej kosti, úplná bez posunutia úlomkov 6 - 6 42
0304 Zlomenina jednej záprstnej kosti, úplná s posunutím úlomkov 8 - 8 56
0305 Zlomenina jednej záprstnej kosti, otvorená alebo liečená operačne 10 - 10 70
0306 Zlomenina viacer ých záprstných kostí, bez posunutia úlomkov 7 - 7 49
0307 Zlomenina viacerých záprstných kostí, s posunutím úlomkov 10 - 10 70
0308 Zlomenina viacerých záprstných kostí, liečená operačne alebo otvorená 14 - 14 84
0309 Zlomenina jedného článku jedného prsta, neúplná alebo úplná bez posunutia úlomkov 4 - 4 28
0310 Zlomenina jedného článku prsta jedného prsta, nechtovej drsnatiny 4 - 4 28
0311 Zlomenina jedného článku jedného prsta, s posunutím úlomkov 7 - 7 49
0312 Zlomenina jedného článku jedného prsta, otvorená alebo operovaná 8 - 8 56
0313 Zlomeniny viacer ých článkov jedného prsta, neúplná alebo úplná bez posunutia úlomkov 7 - 7 49
0314 Zlomeniny viacerých článkov jedného prsta, s posunutím úlomkov 12 - 12 77
0315 Zlomeniny viacerých článkov jedného prsta, otvorené alebo operované 14 - 14 84

0316 Zlomeniny článkov dvoch alebo viacerých prstov, neúplné alebo úplné
bez posunutia úlomkov 8 - 8 56

0317 Zlomeniny článkov dvoch alebo viacerých prsto v, s posunutím úlomkov 14 - 14 84
0318 Zlomeniny článkov dvoch alebo viacerých prstov, otvorené alebo operované 18 - 18 98

Poznámka:
Za infrakcie, fisury, odlomenie hrán a malých úlomkov s úponom väzu alebo svalu, za subperiostálne zlomeniny a epifyzeolýzy poisťovateľ
plní v rozsahu uvedenom pre neúplné zlomeniny, pokiaľ neúplná zlomenina nie je v tejto tabuľke uvedená = plní vo výške 1/2 percentuálneho
hodnotenia za zlomeninu alebo do výšky 1/2maximálnej hranice denného plnenia v tejto tabuľke.
Poznámka:
U mnohopočetných zlomenín tej istej končatiny sa percentuálne plnenie za zlomeninu v tejto tabuľke najvyššie hodnotenej zvýši o 1/2.
U denného plnenia sa zvýši o 1/2 max. hranice denného plnenia za zlomeninu v tejto tabuľke najvyššie hodnotenej.
Týka sa položiek 0232 až 0318.

0319 Amputácia - exartikulácia v ramennom kĺbe 50 - 50 210
0320 Amputácia ramena 42 - 42 182
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0321 Amputácia oboch predlaktí 42 - 42 182
0322 Amputácia jedného predlaktia 30 - 30 140
0323 Amputácia oboch rúk 33 - 33 150
0324 Amputácia ruky 22 - 22 112
0325 Amputácia všetkých prstov alebo ich častí 22 - 22 112
0326 Amputácia štyroch prstov alebo ich častí 18 - 18 98
0327 Amputácia troch prstov alebo ich častí 14 - 14 84
0328 Amputácia dvoch prstov alebo ich častí 10 - 10 70
0329 Amputácia jedného prsta alebo jeho častí 8 - 8 56

DOLNÁ KONČATINA
0330 Pomliaždenie ťažšieho stupňa - bedrového kĺbu 2,5 - 4 28
0331 Pomliaždenie ťažšieho stupňa, kolenného kĺbu 2,5 - 4 28
0332 Pomlia ždenie ťažš ieho stupňa členkového kĺbu 2,5 - 4 28
0333 Pomliaždenie ťažšieho stupňa, stehna 2,5 - 2,5 21
0334 Pomliaždenie ťažšieho stupňa, predkolenia alebo lýtka 2,5 - 2,5 21
0335 Pomliaždenie ťažšieho stupňa, nohy včítane päty 2,5 - 2,5 21

0336 Pomliaždenie ťažšieho stupňa jedného alebo viacerých prstov nohy
s náplasťovou imobilizáciou alebo pokojovou liečbou 2,5 - 2,5 21

0337 Natrhnutie väčšieho svalu 2,5 - 5 35
0338 Prietr ž svalová preukázane úrazového pôvodu, liečená konzervatívne 8 - 8 56
0339 Prietrž svalová preukázane úrazového pôvodu, liečená operačne 10 - 10 70
0340 Pretrhnutie väčš ieho svalu alebo šľachy, liečená konzervatívne 8 - 8 56
0341 Pretrhnutie väčšieho svalu alebo šľachy, liečené operačne 10 - 10 70
0342 Preťatie väčšieho svalu alebo šľachy, liečené konzervatívne 8 - 8 56
0343 Preťatie väčšieho svalu alebo šľachy, liečené operačne 10 - 10 70
0344 Natrhnutie Achillovej šľachy 2,5 - 5 35
0345 Pretrhnutie Achillovej šľachy 10 - 10 70
0346 Podvrtnutie bedrového kĺbu 2,5 - 7 49
0347 Podvrtnutie kolenného kĺbu 2,5 - 7 49
0348 Podvrtnutie členkového kĺbu 2,5 - 5 35
0349 Podvrtnutie Chopartovho kĺbu 2,5 - 5 35
0350 Podvrtnutie Lisfrancovho kĺbu 2,5 - 5 35

0351 Podvrtnutie základného alebo medzičlánkového kĺbu palca nohy
s náplasťovou imobilizáciou alebo pokojovou liečbou 2,5 - 2,5 21

0352 Podvrtnutie jedného alebo viacer ých prstov nohy
s náplasťovou imobilizáciou alebo pokojovou liečbou 2,5 - 2,5 21

0353 Podvrtnutie všetkých prstov nohy, s náplasťovou imobilizáciou alebo pokojovou liečbou 4 - 4 28
0354 Natrhnutie vnútorného alebo vonkaj šieho pobočného kolenného väzu 7 - 7 49
0355 Natrhnutie skríženého kolenného väzu 9 - 9 63
0356 Pretrhnutie alebo úplné odtrhnutie pobočného kolenného väzu 14 - 14 84
0357 Pretrhnutie alebo úplne odtrhnutie skrí ženého kolenného väzu 22 - 22 112

0358 Natrhnutie vnútorného alebo vonkaj šieho pobočného väzu členkového kĺbu - deltového
alebo kalkaneofi bulárného 5 - 5 35

0359 Pretrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho pobočného väzu členkového kĺbu 8 - 8 56
0360 Poranenie vonkajšieho alebo vnútorného menisku, liečené konzervatívne 2,5 - 7 49

0361 Poranenie vonkaj šieho alebo vnútorného menisku liečené operačne sutú rou,
čiastočnou alebo úplnou meniscektómiou 2,5 - 14 84

0362 Poranenie vonkaj šieho alebo vnútorného menisku liečené operačne - artroskopiou 2,5 - 10 70
0363 Vytknutie stehnovej kosti v bedrovom kĺbe, liečené konzervatívne 10 - 10 70
0364 Vytknutie stehnovej kosti v bedrovom kĺbe, otvorené alebo liečené operačne 18 - 18 98
0365 Vytknutie kolenného jabĺčka, liečené konzervatívne 7 - 7 49
0366 Vytknutie kolenného jabĺčka, otvorené alebo liečené operačne 10 - 10 70
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0367 Vytknutie predkolenia, liečené konzervatívne 22 - 22 112
0368 Vytknutie predkolenia otvo rené alebo liečené operačne 26 - 26 126
0369 Vytknutie členkovej kosti, liečené konzervatívne 10 - 10 70
0370 Vytknutie členkovej kosti, otvorené alebo liečené operačne 14 - 14 84
0371 Vytknutie pod členkovou kosťou, liečené konzervatívne 10 - 10 70
0372 Vytknutie pod členkovou kosťou, otvo rené alebo liečené operačne 14 - 14 84
0373 Vytknutie kosti člnkovitej, kockovitej, alebo kostí klinovitých, liečené konzervatívne 10 - 10 70
0374 Vytknutie kosti člnkovitej, kockovitej alebo kostí klinovitých, otvorené alebo liečené operačne 14 - 14 84
0375 Vytknutie predpriehlavkových kostí - jednej alebo viacerých, liečené konzervatívne 8 - 8 56
0376 Vytknutie predpriehlavkových kostí - jednej alebo viacerých, otvorené alebo liečené operačne 10 - 10 70
0377 Vytknutie základných kĺbov palca alebo viacerých prstov nohy 4 - 4 28
0378 Vytknutie základných kĺbov jedného prsta nohy okrem palca 2,5 - 2,5 21
0379 Vytknutie medzičlánkových kĺbov palca alebo viacerých prstov nohy 4 - 4 28
0380 Vytknutie medzičlánkových kĺbov jedného prsta nohy okrem palca 2,5 - 2,5 21
0381 Zlomenina krčku stehnovej kosti, zaklinená 22 - 22 112
0382 Zlomenina krčka stehnovej kosti, nezaklinená s posunutím, liečená konzervatívne 62 - 62 252
0383 Zlomenina krčka stehnovej kosti, nezaklinená, liečená operačne 42 - 42 182
0384 Zlomenina krčka stehnovej kosti komplikovaná nekrózou hlavy alebo liečená endop rotézou 100 - 100 365
0385 Traumatická epifyzeolýza hlavy stehnovej kosti s nepatrným posunutím úlomkov 22 - 22 112
0386 Traumatická epifyzeolýza hlavy stehnovej kosti s výrazným posunutím úlomkov 42 - 42 182
0387 Traumatická epifyzeolýza hlavy stehnovej kosti s nekrózou 100 - 100 365
0388 Zlomenina veľkého chochola 14 - 14 84
0389 Zlomenina malého chochola 10 - 10 70
0390 Zlomenina pertrochanterická, neúplná 16 - 16 87
0391 Zlomenina pertrochanterická, úplná bez posunutia úlomkov, úplná s posunutím úlomkov 22 - 22 112
0392 Zlomenina pertrochanterická, liečená konzervatívne 30 - 30 140
0393 Zlomenina pertrochanterická, liečená operačne 42 - 42 182
0394 Zlomenina subtrochanterická, neúplná 30 - 30 140
0395 Zlomenina subtrochanterická, úplná bez posunutia úlomkov 42 - 42 182
0396 Zlomenina subtrochanterická, úplná s posunutím úlomkov liečená konzervatívne 50 - 50 210
0397 Zlomenina subtrochanterická, úplná s posunutím úlomkov, liečená operačne 42 - 42 182
0398 Zlomenina subtrochanterická, otvorená 62 - 62 252
0399 Zlomenina tela stehennej kosti, neúplná 30 - 30 140
0400 Zlomenina tela stehennej kosti úplná, bez posunutia úlomkov 42 - 42 182
0401 Zlomenina tela stehennej kosti úplná s posunutím úlomkov, liečená konzervatívne 50 - 50 210
0402 Zlomenina tela stehennej kosti úplná, s posunutím úlomkov, liečená operatívne 42 - 42 182
0403 Zlomenina tela s stehennej kosti, otvorená 62 - 62 252
0404 Zlomenina stehennej kosti nad kondylmi, neúplná 30 - 30 140
0405 Zlomenina stehennej kosti nad kondylmi úplná, bez posunutia úlomkov 42 - 42 182
0406 Zlomenina stehennej kosti nad kondylmi úplná, s posunutím úlomkov, liečená konzervatívne 50 - 50 210
0407 Zlomenina stehennej kosti nad kondylmi otvorená alebo liečená operačne 62 - 62 252
0408 Zlomenina kĺbovej chrupavky na kondyloch stehennej kosti 2,5 - 8 56
0409 Traumatická epifyzeol ýza distálneho konca stehennej kosti, s posunutím úlomkov 50 - 50 210
0410 Odlomenie kondylu stehennej kosti, liečené konzervatívne 14 - 14 84
0411 Odlomenie kondylu stehennej kosti, liečené operačne 22 - 22 112

0412 Vnútrokĺbová zlomenina stehennej kosti, zlomenina kondylu alebo interkondylická,
bez posunutia úlomkov 30 - 30 140

0413 Vnútrokĺbová zlomenina stehennej kosti, zlomenina kondylu alebo interkondylická,
s posunutím úlomkov, liečená konzervatívne 42 - 42 182

0414 Vnútrokĺbová zlomenina stehennej kosti, zlomenina kondylu alebo interkondylická,
otvorená alebo liečená operačne 62 - 62 252

0954 Zlomenina hlavice kosti stehennej s luxáciou bedra 26 - 26 126

Položka Názov

Percentuálne
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max. plnenie
(v dňoch)
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0415 Zlomenina jabĺčka, bez posunutia úlomkov 10 - 10 70
0416 Zlomenina jabĺčka - osteochondrálna 2,5 - 12 77
0417 Zlomenina jabĺčka, s posunutím úlomkov, liečená konzervatívne 18 - 18 98
0418 Zlomenina jabĺčka, otvorená alebo liečená operačne 22 - 22 112
0419 Zlomenina kĺbovej chrupavky na jabĺčku 2,5 - 8 56
0420 Zlomenina medzi hlavicovej vyvýšeniny píšťaly, liečená konzervatívne 22 - 22 112
0421 Zlomenina medzihlavicovej vyvýšeniny píšťaly, liečená operačne 30 - 30 140
0422 Vnútrokĺbové zlomeniny horného konca píšťaly, jedného kondylu, bez posunutia úlomkov, neúplná 16 - 16 87
0423 Vnútrokĺbové zlomeniny horného konca píšťaly jedného kondylu, úplná 20 - 20 105
0424 Vnútrokĺbové zlomeniny horného konca píšťaly jedného kondylu, s posunutím úlomkov 30 - 30 140
0425 Vnútrokĺbové zlomeniny horného konca píšťaly obidvoch kondylov, bez posunutia úlomkov 30 - 30 140

0426 Vnútrokĺbové zlomeniny horného konca píšťaly oboch kondylov, s posunutím úlomkov
alebo s epifyzeolýzou 42 - 42 182

0427 Odlomenie drsnatiny píšťaly, liečená konzervatívne 10 - 10 70
0428 Odlomenie drsnatiny píšťaly, liečená operačne 14 - 14 84
0429 Zlomenina ihlice - bez postihnutia členkového kĺbu, neúplná 4 - 4 28
0430 Zlomenina ihlice - bez postihnutia členkového kĺbu úplná 8 - 8 56
0431 Zlomenina píšťaly alebo oboch kostí predkolenia, neúplná 22 - 22 112
0432 Zlomenina píšťaly alebo oboch kostí predkolenia, úplná bez posunutia úlomkov 30 - 30 140
0433 Zlomenina píšťaly alebo oboch kostí predkolenia, úplná s posunutím úlomkov 42 - 42 182
0434 Zlomenina píšťaly alebo oboch kostí predkolenia, otvorená alebo operovaná 62 - 62 252
0435 Zlomenina vonkajšieho členku, neúplná 6 - 6 42
0436 Zlomenina vonkajšieho členka, úplná, bez posunutia úlomkov 8 - 8 56
0437 Zlomenina vonkajšieho členka, úplná s posunutím úlomkov 10 - 10 70
0438 Zlomenina vonkaj šieho členka, operovaná alebo otvorená 14 - 14 84
0439 Zlomenina vonkajšieho členka so subluxáciou členkovej kosti zvonka, liečená konzervatívne 22 - 22 112
0440 Zlomenina vonkajšieho členka so subluxáciou členkovej kosti, liečená operačne 30 - 30 140
0441 Zlomenina vnútorného členka, neúplná 8 - 8 56
0442 Zlomenina vnúto rného členka, úplná bez posunutia úlomkov 10 - 10 70
0443 Zlomenina vnútorného členka, úplná s posunutím úlomkov liečená konzervatívne 14 - 14 84
0444 Zlomenina vnútorného členka, úplná s posunutím úlomkov, otvorená alebo liečená operačne 18 - 18 98
0445 Zlomenina vnútorného členka so subluxáciou členkovej kosti, liečená konzervatívne 22 - 22 112
0446 Zlomenina vnútorného členka so subluxáciou členkovej kosti, liečená operačne 30 - 30 140
0447 Zlomenina oboch členkov, neúplná 10 - 10 70
0448 Zlomenina oboch členkov úplná bez posunutia úlomkov 14 - 14 84
0449 Zlomenina oboch členkov, úplná s posunutím úlomkov, liečená konzervatívne 22 - 22 112
0450 Zlomenina oboch členkov, úplná s posunutím úlomkov, otvorená alebo l iečená operačne 30 - 30 140
0451 Zlomenina oboch členkov so subluxáciou členkovej kosti, liečená konzervatívne 22 - 22 112
0452 Zlomenina oboch členkov so subluxáciou členkovej kosti, liečená operačne 30 - 30 140
0453 Zlomenina jedného alebo oboch členkov, s odlomením zadnej hrany píšťaly, bez posunutia úlomkov 18 - 18 98

0454 Zlomenina jedného alebo oboch členkov s odlomením zadnej hrany píšťaly,
s posunutím úlomkov, liečená konzervatívne 26 - 26 126

0455 Zlomenina jedného alebo oboch členkov s odlomením zadnej hrany píšťaly
s posunutím úlomkov, liečená operačne 34 - 34 154

0456 Zlomenina trimaleolárna, bez posunutia úlomkov 18 - 18 98
0457 Zlomenina trimaleolárna, s posunutím úlomkov, liečená konzervatívne 26 - 26 126
0458 Zlomenina trimaleolárna, s posunutím úlomkov, liečená operačne 34 - 34 154
0459 Odlomenie zadnej hrany píšťaly, neúplné 8 - 8 56
0460 Odlomenie zadnej hrany píšťal y, úplné bez posunutia úlomkov 10 - 10 70
0461 Odlomenie zadnej hrany píšťaly, úplné s posunutím úlomkov, liečené konzervatívne 14 - 14 84
0462 Odlomenie zadnej hrany píšťaly, úplné s posunutím úlomkov, liečené operačne 18 - 18 98
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0955 Zlomenina kĺbových chrupaviek v hornom členkovom kĺbe 8 - 8 56

0463 Supramaleolárna zlomenina ihlice so subluxáciou členkovej kosti zvonka, prípadne
so zlomeninou vnútorného členka, liečená konzervatívne 30 - 30 140

0464 Supramaleolárna zlomenina ihlice so subluxáciou členkovej kosti zvonka, prípadne
so zlomeninou vnútorného členka, liečená operačne 36 - 36 161

0465 Supramaleolárna zlomenina ihlice so subluxáciou členkovej kosti zvonka, prípadne
so zlomeninou vnútorného členka s odlomením ešte zadnej hrany píšťal y, liečené konzervatívne 36 - 36 161

0466 Supramaleolárna zlomenina ihlice so subluxáciou členkovej kosti zvonka, prípadne
so zlomeninou vnútorného členka s odlomením ešte zadnej hrany píšťaly, liečené operačne 42 - 42 182

0467 Roztrieštená Vnútrokĺbová zlomenina distálnej epifýzy píšťaly 42 - 42 182
0468 Zlomenina pätovej kosti, bez postihnutia tela pätovej kosti 9 - 9 63
0469 Zlomenina tela pätovej kosti, bez porušenia statiky Bohlerovho uhla 22 - 22 112
0470 Zlomenina tela pätovej kosti, s porušením statiky Bohlerovho uhla, alebo liečená operačne 42 - 42 182
0471 Zlomenina členkovej kosti, bez posunutia úlomkov 22 - 22 112
0472 Zlomenina členkovej kosti, s posunutím úlomkov 42 - 42 182
0473 Zlomenina členkovej kosti, komplikovaná nekrózou 100 - 100 365
0474 Zlomenina zadného výbežku členkovej kosti 5 - 5 35
0475 Zlomenina kockovitej kosti, bez posunutia 10 - 10 70
0476 Zlomenina kockovitej kosti, s posunutím 14 - 14 84
0477 Zlomenina člnkovitej kosti, bez posunutia 10 - 10 70
0478 Zlomenina člnkovitej kosti, luxačná 30 - 30 140
0479 Zlomenina člnkovitej kosti, komplikované nekrózou 2,5 - 100 365
0480 Zlomenina jednej klinovitej kosti, bez posunutia 10 - 10 70
0481 Zlomenina jednej klinovitej kosti, s posunutím 14 - 14 84
0482 Zlomenina viacer ých klinovitých kostí, bez posunutia 14 - 14 84
0483 Zlomenina viacer ých klinovitých kostí, s posunutím 22 - 22 112
0484 Odlomenie bázy piatej predpriehlavkovej kostičky 10 - 10 70
0485 Zlomenina predpriehlavkových kostí palca alebo malíčka, bez posunutia 7 - 7 49
0486 Zlomenina predpriehlavkových kostí palca alebo malíčka, s posunutím 10 - 10 70
0487 Zlomenina predpriehlavkov ých kostí iného prsta ako palca alebo malí čka, bez posunutia 5 - 5 35
0488 Zlomenina predpriehlavkových kostí iného prsta okrem palca alebo malíčka, s posunutím 8 - 8 56
0489 Zlomenina predpriehlavkových kostí viacerých prstov, bez posunutia 8 - 8 56
0490 Zlomenina predpriehlavkových kosti viacerých prstov, s posunutím 10 - 10 70

Poznámka:
Pri operovaných alebo otvorených zlomeninách uvedených pod bodom 485 až 490 sa plnenie zvyšuje o 1/2.

0492 Odlomenie časti článku palca 2,5 - 2,5 21
0493 Úplná zlomenina článku palca, bez posunutia úlomkov 5 - 5 35
0494 Úplná zlomenina článku palca, s posunutím úlomkov 7 - 7 49
0495 Roztrieštená zlomenina nechtovej drsnatiny palca 5 - 5 35

Poznámka:
Pri operovaných alebo otvorených zlomeninách uvedených pod bodmi 492 až 495 sa plnenie zvyšuje o 1/2.

0497 Zlomenina jedného článku iného prsta ako palca, neúplná 2,5 - 2,5 21
0498 Zlomenina jedného článku iného prsta ako palca, úplná 4 - 4 28
0499 Zlomenina jedného článku iného prsta ako palca, otvorená alebo operovaná 5 - 5 35
0500 Zlomeniny článkov viacerých prstov alebo viacerých článkov jedného prsta, neúplné alebo úplné 7 - 7 49

0501 Zlomeniny článkov viacer ých prstov alebo viacerých článkov jedného prsta,
otvorené alebo operované 10 - 10 70

Poznámka:
Za infrakcie, fisury, odlomenie hrán a malých úlomkov s úponom väzu alebo svalu, za subperiostálne zlomeniny a epifyzeolýzy poisťovateľ
plní v rozsahu uvedenom pre neúplné zlomeniny, pokiaľ neúplná zlomenina nie je v tejto tabuľke uvedená, plní vo výške 1/2 percentuálneho
hodnotenia za zlomeninu do výšky 1/2 maximálnej hranice denného plnenia v tejto tabuľke.
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Poznámka:
U mnohopočetných zlomenín tej istej končatiny sa percentuálne plnenie za zlomeninu v tejto tabuľke najvyššie hodnotenej zvýši o 1/2.
U denného plnenia sa zvýši o 1/2 max. hranice denného plnenia za zlomeninu v tejto tabuľke najvyššie hodnotenej.
Týka sa položiek 0381 až 0501.

0502 Amputácia - exartikulácia bed rového kĺbu alebo amputácia stehna 100 - 100 365
0503 Amputácia oboch predkolení 92 - 92 350
0504 Amputácia predkolenia 62 - 62 252
0505 Amputácia oboch nôh 62 - 62 252
0506 Amputácia nohy 42 - 42 182
0507 Amputácia palca nohy alebo jeho časti 8 - 8 56
0508 Amputácia jednotlivých prstov nohy - s výnimkou palca - alebo ich častí, za každý prst 4 - 4 28

PORANENIE NERVOVEJ SÚSTAVY
0509 Otras mozgu, ľahkého stupňa - prvého 4 - 4 28
0510 Otras mozgu, stredného stupňa - druhého 9 - 9 63
0511 Otras mozgu, ťažkého stupňa - tretieho 22 - 22 112

Poznámka:
Diagnóza otrasu mozgu (body 0509 až 0511) a vyjadrenie stupňa musia byť overené neurologickým pracoviskom, kde bol zranený
ošetrený alebo konziliárne vyšetrený.
U stredných a ťažkých otrasov mozgu je hospitalizácia podmienkou.

0512 Pomliaždenie mozgu 16 - 42 182
0513 Rozdrvenie mozgového tkaniva 50 - 100 365
0514 Krvácanie do mozgu 16 - 100 365
0515 Krvácanie vnútrolebečné a do chrbticového kanála 16 - 100 365
0516 Otras miechy 14 - 14 84
0517 Pomliaždenie miechy 30 - 42 182
0518 Krvácanie do miechy 42 - 100 365
0519 Rozdrvenie miechy 100 - 100 365
0520 Pomliaždenie periférneho nervu s krátkodobou obrnou 5 - 5 35
0521 Poranenie periférneho nervu s prerušením vodivých vlákien 2,5 - 30 140
0522 Prerušenie periférneho nervu 2,5 - 70 280
0956 Cievne postihnutie mozgu s krvácaním do obalov mozgového tkaniva 42 - 42 182
0957 Cievne postihnutie mozgu s krvácaním do obalov mozgového tkaniva s objemom viac ako 40 ml 2,5 - 100 365
0958 Cievne postihnutie mozgu s nedokrvenosťou ohraničenej časti mozgu 42 - 42 182
0959 Prerušenie konečných senzitívnych vlákien perifé rneho nervu 14 - 14 84

OSTATNÉ DRUHY PORANENÍ
0523 Rana chirurgicky ošetrená 2,5 - 2,5 21

Poznámka:
Chirurgickým ošetrením rany je revízia rany, excízia okrajov a steh. Plnenie sa poskytuje len za rany takto ošetrené, výnimku je možné
pripustiť tam, kde charakter rany alebo dlhá doba liečenia, ktorá od poranenia uplynula, nepripúšťa primárne chirurgické ošetrenie.
Pri ranách u detí do 18 rokov sa splnenie karenčnej doby neuplatňuje. Priznávame plnenie do výšky skutočnej doby liečenia.
Poznámka:
Ak dôjde k miestnemu hnisaniu po vniknutí choroboplodných zárodkov do otvorenej rany spôsobenej úrazom alebo k nákaze
tetanom pri úraze, poisťovateľ plní za primeranú dobu nevyhnutného liečenia poranenia, včetne hnisania rany alebo včetne
nákazy tetanom, ak je táto doba dlhšia ako 2 týždne.

0524 Plošná abrázia mäkkých častí prstov s plochou väčšou ako 1 cm alebo strhnutie nechtu 2,5 - 2,5 21
0525 Cudzie teliesko, chirurgicky odstránené 2,5 - 2,5 21
0526 Cudzie teliesko alebo telieska (nap r. broky), chiru rgicky neodstránené 2,5 - 4 28
0527 Rana, ktorá svojou povahou nevyžaduje chirurgické ošetrenie 0 - 0 bez plnenia
0528 Poranenie elektrickým prúdom - ľahké, hodnotia sa len hospitalizované prípady 2,5 - 2,5 21
0529 Poranenie elektrickým prúdom - stredné, hodnotia sa len hospitalizované prípady 5 - 5 35
0530 Poranenie elektrickým prúdom - ťažké, hodnotia sa len hospitalizované prípady 7 - 7 49
0531 Celkové príznaky pri úpale - ľahké, hodnotia sa len hospitalizované prípady 2,5 - 2,5 15
0532 Celkové príznaky pri úpale - stredné, hodnotia sa len hospitalizované prípady 4 - 4 28
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0533 Celkové príznaky pri úpale - ťažké prípady, hodnotia sa len hospitalizované prípady 5 - 5 35
0534 Popálenie, poleptanie, alebo omrzliny prvého stupňa 0 - 0 bez plnenia
0535 Popálenie, poleptanie alebo omrzliny druhého stupňa, povrchové v rozsahu do 5 cm2 2,5 - 2,5 15
0536 Popálenie, poleptanie alebo omrzliny druhého stupňa, povrchové v rozsahu od 6 cm2 do 10 cm2 2,5 - 2,5 21

0537 Popálenie, poleptanie alebo omrzliny druhého stupňa, povrchové
v rozsahu od 11 cm2 do 5 % povrchu tela 5 - 5 35

0538 Popálenie, poleptanie alebo omrzliny druhého stupňa, do 15 % povrchu tela 7 - 7 49
0539 Popálenie, poleptanie alebo omrzliny druhého stupňa, do 20 % povrchu tela 8 - 8 56
0540 Popálenie, poleptanie alebo omrzliny druhého stupňa, do 30 % povrchu tela 9 - 14 84
0541 Popálenie, poleptanie alebo omrzliny druhého stupňa, do 40 % povrchu tela 15 - 26 126
0542 Popálenie, poleptanie alebo omrzliny druhého stupňa, do 50 % povrchu tela 27 - 42 182

0543 Popálenie, poleptanie alebo omrzliny druhého stupňa,
väčšieho rozsahu než 50 % povrchu tela pod ľa DNL 43 - 100 365

0544 Popálenie, poleptanie alebo omrzliny tretieho stupňa s nevyhnutnosťou chirurgickej liečby,
v rozsahu od 3 cm2 do 5 cm2 2,5 - 2,5 21

0545 Popálenie, poleptanie alebo omrzliny tretieho stupňa s nevyhnutnosťou chiru rgickej liečby,
v rozsahu od 6 cm2 do 10 cm2 4 - 7 49

0546 Popálenie, poleptanie alebo omrzliny tretieho stupňa s nevyhnutnosťou chiru rgickej liečby,
v rozsahu od 11 cm2 do 5 % povrchu tela 8 - 12 77

0547 Popálenie, poleptanie alebo omrzliny tretieho stupňa s nevyhnutnosťou chirurgickej liečby,
v rozsahu do 10 % povrchu tela 13 - 18 98

0548 Popálenie, poleptanie alebo omrzliny tretieho stupňa s nevyhnutnosťou chirurgickej liečby,
v rozsahu do 15 % povrchu tela 19 - 26 126

0549 Popálenie, poleptanie alebo omrzliny tretieho stupňa s nevyhnutnosťou chirurgickej liečby,
v rozsahu do 20 % povrchu tela 27 - 34 154

0550 Popálenie, poleptanie alebo omrzliny tretieho stupňa s nevyhnutnosťou chirurgickej liečby,
v rozsahu do 30 % povrchu tela 35 - 42 182

0551 Popálenie, poleptanie alebo omrzliny tretieho stupňa s nevyhnutnosťou chirurgickej liečby,
v rozsahu do 40 % povrchu tela 43 - 68 273

0552 Popálenie, poleptanie alebo omrzliny tretieho stupňa s nevyhnutnosťou chirurgickej liečby,
v rozsahu viac ako 40 % povrchu tela podľa DNL 69 - 100 365

Poznámka:
Za každú druhú a ďalšiu transplantáciu sa zvyšuje horná hranica percentuálneho plnenia a denného plnenia v bodoch 0544 až 0552
o jeden týždeň (t.j. o 7 dní).

0553 Otravy plynmi a parami, celkové účinky žiarenia a chemických jedov - ľahké prípady 2,5 - 2,5 21

0554 Otravy plynmi a parami, celkové účinky žiarenia a chemických jedov, iba ak boli hospitalizované,
odškodňujú sa % = času o 1/2 dlhšiemu ako čas skutočnej hospitalizácie 4 - 4 28

0555 Za následky opakovaných pôsobení poisťovňa neposkytuje plnenie 0 - 0 bez plnenia
0556 Uštipnutie hadom 2,5 - 2,5 21
0557 Šok traumatický - len u hospitalizovaných prípadov, ľahký stupeň 2,5 - 2,5 21
0558 Šok traumatický - len u hospitalizovaných prípadov, stredný stupeň 5 - 5 35
0559 Šok traumatický - len u hospitalizovaných prípadov, ťažký stupeň 7 - 7 49
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Dobe nevyhnutného liečenia zodpovedajú percentá plnenia nasledovne:
Počet týždňov Percentá Počet týždňov Percentá Počet týždňov Percentá

2 0% 19 28% 36 62%
3 2,5% 20 30% 37 64%
4 4% 21 32% 38 66%
5 5% 22 34% 39 68%
6 6% 23 36% 40 70%
7 7% 24 38% 41 72%
8 8% 25 40% 42 74%
9 9% 26 42% 43 76%
10 10% 27 44% 44 78%
11 12% 28 46% 45 80%
12 14% 29 48% 46 82%
13 16% 30 50% 47 84%
14 18% 31 52% 48 86%
15 20% 32 54% 49 88%
16 22% 33 56% 50 92%
17 24% 34 58% 51 96%
18 26% 35 60% 52 100%

PREPOČTOVÁ TABUĽKA

DNL v percentách
Doba nevyhnutného liečenia sa zaokruhľuje na celé týždne, a to tak, že posledný začatý týždeň sa počíta ako celý týždeň

DNL - D - denné plnenie
Doba nevyhnutného liečenia vychádza z počtu dní, počas ktor ých sa poistený skutočne liečil. V prípade nároku na zvýšenie maximálnej
hranice počtu dní, resp. percenta v súlade s VPP ÚP alebo príslušnými OPP pre poistenie dennej dávky za dobu nevyhnutného liečenia
úrazu najviac o 20%, ak percentuálny výpočet vychádza ako desatinné číslo, zaokrúhľuje sa smerom nahor.
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Oceňovacia tabuľka B
Trvalé následky úrazu

Položky pre jednotlivé diagnózy priraďuje likvidátor a posudkový lekár poisťovne na základe svojich odborných znalostí, skúseností
s vybavovaním poistných udalostí a nadobudnutými znalosťami z medicínskeho prostredia.

ÚRAZY HLAVY A ZMYSLOVÝCH ORGÁNOV
560 Úplný defekt v lebečnej klenbe v rozsahu do 2 cm2 0 - 5
561 Úplný defekt v lebečnej klenbe v rozsahu do 10 cm2 6 - 15
562 Úplný defekt v lebečnej klenbe v rozsahu nad 10 cm2 16 - 25

563 Ľahké objektívne príznaky alebo lekár. pozo rovaním zistené subjektívnych ťažkosti
bez objektívneho nálezu po ťažkých zraneniach hlavy pod ľa stupňa 5 - 20

564 Vážne mozgové poruchy a duševné poruchy po ťažkom poranení hlavy podľa stupňa 20 - 100
565 Subjektívne ťažkosti po ťažkých zraneniach iných častí tela bez objektívneho nálezu zistené lekárskym pozorovaním 0 - 0

566 Subjektívne ťažkosti po ťažkých zraneniach iných častí tela
bez objektívneho nálezu zistené lekárskym pozorovaním - ľahkého stupňa 0 - 5

567 Subjektívne ťažkosti po ťažkých zraneniach iných častí tela
bez objektívneho nálezu zistené lekárskym pozorovaním - stredného stupňa 6 - 10

568 Subjektívne ťažkosti po ťažkých zraneniach iných častí tela
bez objektívneho nálezu zistené lekárskym pozorovaním - ťažkého stupňa 11 - 15

569 Traumatická porucha tvárového nervu - ľahkého stupňa 0 - 10
570 Traumatická porucha tvárového nervu - ťažkého stupňa 11 - 30
571 Traumatické poškodenie trojklaného nervu - podľa stupňa 0 - 15
572 Poškodenie tváre sprevádzané funkčnými poruchami vzbudzujúce súcit alebo ošklivosť - ľahkého stupňa 0 - 10
573 Poškodenie tváre sprevádzané funkčnými poruchami alebo vzbudzujúce súcit alebo ošklivos ť - stredného stupňa 11 - 20
574 Poškodenie tváre sprevádzané funkčnými poruchami alebo vzbudzujúce súcit alebo ošklivos ť - ťažkého stupňa 21 - 35
575 Mokvavá fistula po poranení spodiny lebečnej - likvororea 0 - 30
990 Strata kostného tkaniva lebky v celom rozsahu, plocha povrchu minimálne 6 cm2 40 - 40
991 Strata kostného tkaniva lebky v celom rozsahu, plocha povrchu od 3 cm2 do 6 cm2 20 - 20
992 Strata kostného tkaniva lebky v celom rozsahu, plocha povrchu menšia ako 3 cm2 10 - 10
993 Odstránenie dolnej čeluste 100 - 100
994 Čiastočné odstránenie dolnej čeluste alebo celého zdvíhača alebo polovice čelustnej kosti 40 - 40
995 Úplné och rnutie cirkumfl exového nervu vpravo 20 - 20
996 Úplné och rnutie cirkumfl exového nervu vľavo 15 - 15
576 Neurčené 0 - 0
577 Deformácia vonkajšieho tvaru nosa alebo nosovej prekážky, s funkčne významnou poruchou priechodností 0 - 10
578 Strata celého nosa, bez porúch dýchania 0 - 20
579 Strata celého nosa, s poruchou dýchania 25 - 25
960 Strata hrotu nosa 8 - 8
580 Chronický atrofický zápal nosovej sliznice po poleptaní alebo popálení 0 - 10
581 Perforácia nosovej priehradky 5 - 5
582 Chronický hnisavý poúrazový zápal ved ľajších nosových dutín 0 - 10
583 Strata čuchu -podľa rozsahu 0 - 10

OČI ALEBO ZRAK *
Poznámka:
Pri úplnej state zraku nemôže hodnotenie celkových TN činiť na jednom oku viac ako 35%, na druhom oku viac ako 65%
(ktorú utrpel poistený v dobe trvania poistenia, v prípade, že poistený trpel pred úrazom slepotou na druhé oko) a na oboch
očiach viac ako 100%.

584 Následky očných zranení, ktoré mali za následok zníženie zrakovej ostrosti
sa hodnotia pod ľa pomocnej tabu ľku č. 1 0 - 0

Položka Názov

Percentuálne
plnenie

od
(v %) - do

(v %)
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585 Za anatomickú stratu alebo atrofiu oka sa pripočítava k zistenej hodnote trvalej zrakovej menejcennosti 5 % 5 - 5

586 Strata šošovky na jednom oku - vč. poruchy akomodácie - pri znášanlivosti kontaktnej šošovky
aspoň 4 hodiny denne 15 - 15

587 Strata šošovky na jednom oku - vč. poruchy akomodácie - pri znášanlivosti kontaktnej šošovky
menej než 4 hodiny denne 18 - 18

588 Strata šošovky na jednom oku - vč. poruchy akomodácie pri úplnej neznášanlivosti kontaktnej šošovky 25 - 25
589 Strata šošovky oboch očí - vč. poruchy akomodácie, ak zraková ostrosť s afakciou nie je horšia než 6/12 15 - 15

Poznámka:
Ak je horšie, stanoví sa percento podľa pomocnej tabuľky č. 1 a pripočíta sa 10% na obtiaže z nosenia afakickej korekcie.

590 Traumatická porucha okohybných nervov alebo porucha rovnováhy okohybných svalov pod ľa stupňa 0 - 25
591 Koncentrické obmedzenie zorného poľa následkom úrazu sa hodnotí podľa pomocnej tabuľky č. 2 0 - 0
592 Ostatné obmedzenia zorného poľa sa hodnotia pod ľa pomocnej tabu ľky č. 3 0 - 0
593 Porušenie priechodnosti slzných ciest na jednom oku 5 - 5
594 Porušenie priechodnosti slzných ciest na oboch očiach 10 - 10
595 Chybné postavenie rias operačne nekorigovateľné na jednom oku 5 - 5
596 Chybné postavenie rias operačne nekorigovateľné na oboch očiach 10 - 10
597 Rozšírenie a ochrnutie zrenice - vidiaceho oka - podľa stupňa 0 - 5

598 Deformácia vonkajšieho segmentu a jeho okolia vzbudzujúca súcit alebo ošklivosť, tiež ptóza horného viečka,
pokiaľ nekryje zrenicu pre každé oko 5 % 5 - 5

599 Traumatická porucha akomodácie, jednostranná 0 - 5
600 Traumatická porucha akomodácie, obojstranná 6 - 8
601 Lagoftalmus posttraumatický, operačne nekorigovateľné jednostranný 0 - 10
602 Lagoftalmus posttraumatický, operačne nekorigovateľný obojstranný 11 - 15
603 Ptóza horného viečka - vidiaceho oka operačne nekorigovateľná, pokiaľ kryje zrenicu, jednostranná 0 - 25
604 Ptóza horného viečka - vidiaceho oka operačne nekorigovateľná, pokiaľ kryje zrenicu, obojstranná 26 - 60
961 Poúrazová glaukóm 10 - 10
962 Úplná strata jedného oka 40 - 40

UŠI ALEBO SLUCH
605 Strata jednej ušnice 10 - 10
606 Strata oboch ušníc 15 - 15
607 Trvalá poúrazová perforácia bubienka bez zjavnej sekundárnej infekcie 0 - 5
608 Chronický hnisavý zápal stredného ucha preukázaný ako následok úrazu, slizničný 10 - 10
609 Chronický hnisavý zápal stredného ucha preukázaný ako následok úrazu, s tvorbou cholesteatomu 20 - 20
610 Deformácia ušnice 0 - 10
611 Nahluchlosť jednostranná - ľahkého stupňa 0 - 2
612 Nahluchlosť jednostranná - stredného stupňa 2 - 5
613 Nahluchlosť jednostranná - ťažkého stupňa 6 - 12
614 Nahluchlosť obojstranná - ľahkého stupňa 0 - 10
615 Nahluchlosť obojstranná - stredného stupňa 11 - 20
616 Nahluchlosť obojstranná - ťažkého stupňa 21 - 30
617 Strata sluchu jedného ucha 15 - 15
618 Strata sluchu druhého ucha 25 - 25
619 Hluchota obojstranná ako následok jediného úrazu 60 - 60
620 Porucha labyrintu, jednostranná, podľa stupňa 0 - 20
621 Porucha labyrintu, obojstranná, podľa stupňa 21 - 40

POŠKODENIE CHRUPU
Poznámka:
Poisťovňa poskytuje plnenie za stratu zubov alebo ich častí len následkom pôsobenia vonkajšieho násilia.

622 Za stratu jedného zuba 1 - 1
623 Za stratu každého ďalšieho zuba - 1 % 1 - 1
624 Za stratu časti zuba, ak má za následok stratu vitality zuba 0,5 - 0,5

625 Za deformitu frontálnych zubov následkom preukázaného úrazu dočasných - mliečnych zubov,
za každý poškodený stály zub - 1 % 0 - 0

Položka Názov

Percentuálne
plnenie

od
(v %) - do

(v %)
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626 Za obrúsenie pilierových zubov pod korunkou fixných náhrad alebo sponových zubov umelých náhrad
za každý stratený zub 0.5 % 0 - 0

627 Za stratu, odlomenie a poškodenie umelých zubov a dočasných - mliečnych zubov 0 - 0
JAZYK

628 Stavy po poranení jazyka s defektom tkaniva alebo jazvovitými deformáciami,
len pokia ľ sa nehodnotia pod ľa bodov 0633 - 0636 15 - 15

629 Strata chuti, podľa rozsahu 0 - 5
ÚRAZY KRKU *

630 Zúženie hrtana alebo priedušnice - ľahkého stupňa 0 - 15
631 Zúženie hrtana alebo priedušnice - stredného stupňa 16 - 30
632 Zúženie hrtana alebo priedušnice - ťažkého stupňa 31 - 60
633 Poúrazové poruchy hlasu 0 - 20
634 Strata hlasu - afónia 25 - 25
635 Strata reči následkom poškodenia rečových ústrojov 0 - 30
636 Sťaženie reči následkom poškodenia rečových ústrojov 10 - 20
637 Stav po tracheotómii, s trvale zavedenou kanylou 50 - 50

ÚRAZY HRUDNÍKA, PĽÚC, SRDCA ALEBO PAŽERÁKA
638 Obmedzenie hybnosti hrudníka a zrasty pľúc a hrudník. steny, klinicky overené - ľahkého stupňa 0 - 10
639 Obmedzenie hybnosti hrudníka a zrasty pľúc a hrudník. steny, klinicky overené - stredného stupňa 11 - 20
640 Obmedzenie hybnosti hrudníka a zrasty pľúc a hrudník. steny, klinicky overené - ťažkého stupňa 21 - 30
641 Iné následky poranenia pľúc podľa stupňa porušenia funkcie a rozsahu - jednostranné 15 - 40
642 Iné následky poranenia pľúc podľa stupňa porušenia funkcie a rozsahu - obojstranné 25 - 100
643 Poruchy srdcové a cievne - iba po priamom poranení - klinicky overené podľa stupňa porušenia funkcie 10 - 100
644 Fistula pažeráka 30 - 30
645 Poúrazové zúženie pažeráka - ľahkého stupňa 0 - 10
646 Poúrazové zúženie pažeráka - stredného stupňa 11 - 30
647 Poúrazové zúženie pažeráka - ťažkého stupňa 31 - 60

ÚRAZY BRUCHA A TRÁVIACICH ORGÁNOV
648 Poškodenie brušnej steny sprevádzané porušením brušného listu 0 - 25
649 Porušenie funkcie tráviacich orgánov podľa stupňa poruchy 0 - 80
650 Strata sleziny 15 - 15
651 Strata časti sleziny pod ľa stupňa poruchy funkcie 0 - 15

Sterkorálna fistula pod ľa sídla a rozsahu reakcie v okolí652 30 - 60
653 Nedovieravosť análnych zvieračov čiastočná 0 - 20
654 Nedovieravosť análnych zvieračov úplná 60 - 60
655 Poúrazové zúženie konečníka alebo análneho kanála - ľahkého stupňa 0 - 10
656 Poúrazové zúženie konečníka alebo análneho kanála - stredného stupňa 11 - 20
657 Poúrazové zúženie konečníka alebo análneho kanála - ťažkého stupňa 21 - 50

ÚRAZY MOČOVÝCH A POHLAVNÝCH ORGÁNOV *
658 Strata jednej obličky 30 - 30
659 Strata časti obličky podľa stupňa poruchy funkcie 0 - 25
997 Úplná strata oboch obli čiek 100 - 100
660 Poúrazové následky poranenia obličiek a močových ciest včítane druhotnej infekcie - ľahkého stupňa 0 - 10
661 Poúrazové následky poranenia obličiek a močových ciest včítane druhotnej infekcie - stredného stupňa 11 - 20
662 Poúrazové následky poranenia obličiek a močových ciest, včítane druhotnej infekcie - ťažkého stupňa 21 - 40
663 Fistula močového mechúra alebo močovej rúry 5 - 5
664 Chronický zápal močových ciest a druhotné ochorenie obličiek 15 - 50
665 Hydrokéla 5 - 5
666 Strata jedného semenníka - pri kryptorchyzme hodnoti ť ako stratu oboch semenníkov 10 - 10
667 Strata oboch semenníkov alebo strata potencie do 45 rokov 35 - 35
668 Strata oboch semenníkov alebo strata potencie od 45 do 60 rokov 20 - 20
669 Strata oboch semenníkov alebo strata potencie nad 60 rokov 10 - 10

Položka Názov
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Poznámka:
Pri strate potencie je nutné neurologické vyšetrenie, či boli porušené príslušné nervové centrá.

670 Strata mužského pohlavného údu alebo závažné deformity do 45 rokov 21 - 40
671 Strata mužského pohlavného údu alebo závažné deformity od 46 rokov do 60 rokov 11 - 20
672 Strata mužského pohlavného údu alebo závažné deformity nad 60 rokov 0 - 10
673 Poúrazové deformácie ženských pohlavných orgánov 10 - 50

ÚRAZY CHRBTICE A MIECHY *
674 Poúrazové obmedzenie hybnosti chrbtovej kosti - ľahkého stupňa 0 - 10
675 Poúrazové obmedzenie hybnosti chrbtovej kosti - stredného stupňa 11 - 15
676 Poúrazové obmedzenie hybnosti chrbtovej kosti - ťažkého stupňa 16 - 30

677 Poúrazové poškodenie chrbtovej kosti, miechy, miechových plien
a koreňov s trvalými objektívnymi príznakmi porušenej funkcie - ľahkého stupňa 0 - 20

678 Poúrazové poškodenie chrbtovej kosti, miechy, miechových plien
a koreňov s trvalými objektívnymi príznakmi porušenej funkcie - stredného stupňa 21 - 35

679 Poúrazové poškodenie chrbtovej kosti, miechy, miechových plien
a koreňov s trvalými objektívnymi príznakmi porušenej funkcie - ťažkého stupňa 36 - 100

ÚRAZY PANVY

682 Úrazy panvy -Porušenie súvislosti panvového pletenca
s poruchou statiky chrbtovej kosti a funkcie dolných končatín u žien do 45 rokov 30 - 65

683 Úrazy panvy -Porušenie súvislosti panvového pletenca
s poruchou statiky chrbtovej kosti a funkcie dolných končatín u žien nad 45 rokov 15 - 50

684 Úrazy panvy -Porušenie súvislosti panvového pletenca
s poruchou statiky chrbtovej kosti a funkcie dolných končatín u mužov 15 - 50

ÚRAZY HORNÝCH KONČATÍN
Poznámka:
Uvedené hodnoty sa vzťahujú na pravorukých. Pri ľavorukých platí hodnotenie opačne.

963 Endoprotéza drobných kĺbov hornej končatiny 3 - 3
964 Úplná strata oboch horných končatín alebo oboch rúk 100 - 100
965 Podstatná strata kostného tkaniva jednej hornej končatiny (konečné a nevyliečiteľné poškodenie), vpravo 50 - 50
966 Podstatná strata kostného tkaniva jednej hornej končatiny (konečné a nevyliečiteľné poškodenie), vľavo 40 - 40
967 Úplné och rnutie hornej končatiny ( nevyliečiteľné poškodenie nervov) vpravo 65 - 65
968 Úplné och rnutie hornej končatiny ( nevyliečiteľné poškodenie nervov) vľavo 55 - 55

RAMENO + LAKEŤ ALEBO OBLASŤ MEDZI RAMENOM A LAKŤOM *
685 Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo oblasti medzi lakťovým a ramenným kĺbom -vpravo 70 - 70
686 Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo oblasti medzi lakťovým a ramenným kĺbom, vľavo 60 - 60

687 Úplná meravosť ramenného kĺbu v nepriaznivom postavení - úplná abdukcia,
addukcia alebo postavenia im blízke - vpravo 35 - 35

688 Úplná meravosť ramenného kĺbu v nepriaznivom postavení - úplná abdukcia,
addukcia alebo postavenia im blízke - vľavo 30 - 30

689 Úplná meravosť ramena v priaznivom postavení alebo v postavení jemu blízkom -odtiahnutie 50°až 70°,
predpaženie 40°až 45°, vnút.rotácia 20° - vpravo 30 - 30

690 Úplná meravosť ramena v priaznivom postavení alebo v postavení jemu blízkom -odtiahnutie 50° až 70°,
predpaženie 40° až 45°, vnút. rotácia 20°- vľavo 25 - 25

691 Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ľahkého stupňa vzpaženie predpažením, predpaženie neúplné
nad 135° - vpravo 5 - 5

692 Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ľahkého stupňa - vzpaženie predpažením, predpaženie neúplné
nad 135° - vľavo 4 - 4

693 Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu stredného stupňa - vzpaženie predpažením do 135° - vpravo 10 - 10
694 Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu stredného stupňa - vzpaženie predpažením do 135° vľavo 8 - 8
695 Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ťažkého stupňa - vzpaženie predpažením do 90° - vpravo 15 - 15
696 Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ťažkého stupňa - vzpaženie predpažením - do 90° vľavo 10 - 10

Poznámka:
Pri obmedzení pohyblivosti ram.kĺbu ľah., stred. alebo ťažk.stupňa sa pri súčasnom obmedzení rotačných
pohybov hodnotenie zvyšuje o 1/3

698 Pakĺb ramennej kosti - vpravo 35 - 35
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699 Pakĺb ramennej kosti - vľavo 30 - 30

700 Chronický zápal kostnej drene len po otvo rených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných
na liečenie následkov úrazu - vpravo 0 - 25

701 Chronický zápal kostnej drene len po otvo rených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných
na liečenie následkov úrazu - vľavo 0 - 20

702 Habituálne vykĺbenie ramena vpravo 0 - 20
703 Habituálne vykĺbenie ramena vľavo 0 - 15
704 Nenapraviteľné vykĺbenie - sternoklavikulárne / okrem prípadnej poruchy funkcie vpravo 3 - 3
705 Nenapraviteľné vykĺbenie - sternoklavikulárne / okrem prípadnej poruchy funkcie vľavo 2,5 - 2,5
706 Nenapraviteľné vykĺbenie - akromioklavikulárne / okrem prípadnej poruchy funkcie ramenného kĺbu vpravo 6 - 6
707 Nenapraviteľné vykĺbenie - akromioklavikulárne / okrem prípadnej poruchy funkcie ramenného kĺbu vľavo 5 - 5
708 Trvalé následky po pretrhnutí nadhrebeňového svalu sa hodnotia podľa straty funkcie ramenného kĺbu. 0 - 0

709 Trvalé následky po pretrhnutí dlhej hlavy dvojhlavého svalu pri neporušenej funkcii ramenného
a lakťového kĺbu - vpravo 3 - 3

710 Trvalé následky po pretrhnutí dlhej hlavy dvojhlavého svalu pri neporušenej funkcii ramenného
a lakťového kĺbu - vľavo 2,5 - 2,5

LAKEŤ A PREDLAKTIE

711 Úplná meravosť lakťového kĺbu v nepriaznivom postavení - úplné vystretie alebo úplné ohnutie
a postavenie im blízke - vpravo 25 - 25

712 Úplná meravosť lakťového kĺbu v nepriaznivom postavení - úplné vystretie alebo úplné ohnutie
a postavenie im blízke - vľavo 20 - 20

713 Úplná meravosť lakťového kĺbu v priaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych -ohnutie
v uhle 90° až 95° - vpravo 20 - 20

714 Úplná meravosť lakťového kĺbu v priaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych -ohnutie
v uhle 90° až 95° - vľavo 15 - 15

715 Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu - ľahkého stupňa vpravo 0 - 6
716 Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu - ľahkého stupňa vľavo 0 - 5
717 Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu - stredného stupňa vpravo 7 - 12
718 Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu - stredného stupňa vľavo 6 - 10
719 Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu - ťažkého stupňa vpravo 13 - 18
720 Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu - ťažkého stupňa vľavo 11 - 15

721 Úplná meravosť radioulnárnych kĺb. s nemožnosťou privrát. alebo odvrátenia predlaktia
v nepriaznivom postavení alebo v postaveniu jemu blíz. - vpravo 0 - 15

722 Úplná meravosť rádioulnárných kĺb. s nemožnosťou privrát. alebo odvrátenia predlakt.
v nepriazniv.postavení alebo v post.jemu blíz. - vľavo 0 - 13

723 Úplná meravosť radioulnárnych kĺbov v priaznivom postavení - stredné postavenie
alebo ľahkápronácia - vpravo 0 - 13

724 Úplná meravosť radiulnárnych kĺbov v priaznivom postavení-stredné postavenie
alebo ľahká pronácia - vľavo 0 - 11

725 Obmedzenie privrátenia a odvrátenia pred ľaktia - ľahkého stupňa vpravo 0 - 5
726 Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia - ľahkého stupňa vľavo 0 - 4
727 Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia - stredného stupňa vpravo 6 - 10
728 Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia - stredného stupňa vľavo 5 - 8
729 Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia - ťažkého stupňa vpravo 11 - 15
730 Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia - ťažkého stupňa vľavo 9 - 13
731 Pakĺb oboch kostí predlaktia - vpravo 35 - 35
732 Pakĺb oboch kostí predlaktia - vľavo 30 - 30
733 Pakĺb vretennej kosti - vpravo 25 - 25
734 Pakĺb vretennej kosti - vľavo 20 - 20
735 Pakĺb lakťovej kosti - vpravo 20 - 20
736 Pakĺb lakťovej kosti - vľavo 15 - 15

737 Chronický zápal kostnej drene kostí predlaktia len po otvorených zraneniach
alebo po operačných zákrokoch nutných na lieč.následkov úrazu - vpravo 25 - 25

738 Chronický zápal kostnej drene kosti predlaktia len po otvorených zraneniach
alebo po operačných zákrokoch nutných na lieč. následkov úrazu - vľavo 20 - 20
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739 Kývavý lakťový kĺb - vpravo 0 - 15
740 Kývavý lakťový kĺb - vľavo 0 - 13
741 Strata predlaktia pri zachovanom lakťovom kĺbe vpravo 65 - 65
742 Strata predlaktia pri zachovanom lakťovom kĺbe, vľavo 55 - 55
969 Rozsiahla strata kostného tkaniva dvoch kostí predlaktia , vpravo 40 - 40
970 Rozsiahla strata kostného tkaniva dvoch kostí predlaktia , vľavo 30 - 30
971 Úplné och rnutie nervus medianus, vpravo 45 - 45
972 Úplné och rnutie nervus medianus, vľavo 35 - 35
973 Úplné ochrnutie nervus radialis v kĺbe, vpravo 40 - 40
974 Úplné ochrnutie nervus radialis v kĺbe, vľavo 35 - 35
975 Úplné ochrnutie nervus radialis predlaktia, vpravo 30 - 30
976 Úplné ochrnutie nervus radialils predlaktia, vľavo 25 - 25
981 Totálna endoprotéza lakťového kĺbu 10 - 10

ZÁPÄSTIE
743 Strata ruky v zápästí - vpravo 60 - 60
744 Strata ruky v zápästí - vľavo 50 - 50
745 Strata všetkých prstov ruky, prípadne včetne záprstných kostí - vpravo 50 - 50
746 Strata všetkých prstov ruky, prípadne včetne záprstných kostí - vľavo 42 - 42
747 Strata prstov ruky okrem palca, príp. vč. záprtsných kostí - vpravo 45 - 45
748 Strata prstov ruky okrem palca, príp. vč. záprstných kostí - vľavo 35 - 35

749 Úplná meravosť v zápästí v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkých-úplné spakručné
alebo dlaňové ohnutie ruky - vpravo 0 - 25

750 Úplná meravosť zápästia v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych-úplné spakručné
alebo dlaňové ohnutie ruky - vľavo 0 - 20

751 Úplné chrbtové ohnutie ruky, vpravo 15 - 15
752 Úplné chrbtové ohnutie ruky, vľavo 12,5 - 12,5
753 Úplná meravosť zápästia v priznivom postavení, chrbtové / spät. ohnutie 20° až 40°, vpravo 0 - 20
754 Úplna meravosť zápästia v priaznivom postavení chrbtové / spät. ohnutie 20° až 40°, vľavo 0 - 15
755 Pakĺb člnkovitej kosti, vpravo 15 - 15
756 Pakĺb člnkovitej kosti, vľavo 13 - 13
757 Viklavosť zápästia - ľahkého stupňa vpravo 0 - 5
758 Viklavosť zápästia - ľahkého stupňa vľavo 0 - 4
759 Viklavosť zápästia - stredného stupňa vpravo 6 - 10
760 Viklavosť zápästia - stredného stupňa vľavo 5 - 8
761 Viklavosť zápästia - ťažkého stupňa vpravo 11 - 12
762 Viklavosť zápästia - ťažkého stupňa vľavo 9 - 10
763 Obmedzenie pohyblivosti zápästia - ľahkého stupňa vpravo 0 - 6
764 Obmedzenie pohyblivosti zápästia - ľahkého stupňa vľavo 0 - 5
765 Obmedzenie pohyblivosti zápästia - stredného stupňa vpravo 7 - 12
766 Obmedzenie pohyblivosti zápästia - stredného stupňa vľavo 6 - 10
767 Obmedzenie pohyblivosti zápästia - ťažkého stupňa vpravo 13 - 20
768 Obmedzenie pohyblivosti zápästia - ťažkého stupňa vľavo 11 - 17
977 Úplné ochrnutie nervus radialis ruky, vpravo 20 - 20
978 Úplné ochrnutie nervus radialis ruky , vľavo 15 - 15
979 Úplné och rnutie nervus ulnaris, vpravo 30 - 30
980 Úplné och rnutie nervus ulnaris, vľavo 25 - 25

PALEC
982 Strata časti koncového článku palca 4 - 4
769 Strata koncového článku palca, vpravo 10 - 10
770 Strata koncového článku palca, vľavo 10 - 10
771 Strata palca so záprstnou kosťou, vpravo 20 - 20
772 Strata palca so záprstnou kosťou, vľavo 12 - 12
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773 Strata oboch článkov palca, vpravo 18 - 18
774 Strata oboch článkov palca, vľavo 15 - 15
775 Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriazni vom postavení, krajné ohnutie, vpravo 8 - 8
776 Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení, krajné ohnutie, vľavo 7 - 7
777 Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení v hyperextenzii, vpravo 7 - 7
778 Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení v hyperextenzii, vľavo 6 - 6
779 Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v priaznivom postavení, ľahké ohnutie, vpravo 6 - 6
780 Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v priaznivom postavení, ľahké ohnutie, vľavo 5 - 5
781 Úplná meravosť základného kĺbu palca, vpravo 6 - 6
782 Úplná meravosť základného kĺbu palca, vľavo 5 - 5
783 Úplná meravosť karpometakarpálneho kĺbu palca v nepriaznivom postavení, úplná abdukcia alebo addukcia, vpravo 9 - 9
784 Úplná meravosť karpometakarpálneho kĺbu palca v nepriaznivom postavení, úplná abdukcia alebo addukcia, vľavo 7,5 - 7,5
785 Úplná meravosť karpometakarpálneho kĺbu palca v priaznivom postavení, ľahká opozícia, vpravo 6 - 6
786 Úplná meravosť karpometakarpalného kĺbu palca v priaznivom postavení, ľahká opozícia, vľavo 5 - 5

787 Trvalé následky po zle zahojenej Bennettovej zlomenine s trvajúcou subluxáciou,
okrem plnenia za poruchu funkcie - vpravo 3 - 3

788 Trvalé následky po zle zahojenej Bennettovej zlomenine s trvajúcou subluxáciou,
okrem plnenia za poruchu funkcie - vľavo 2,5 - 2,5

789 Úplná meravos ť všetkých kĺbov palca v nepriaznivom postavení - vpravo 0 - 25
790 Úplná meravos ť všetkých kĺbov palca v nepriaznivom postavení - vľavo 0 - 20
791 Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu - ľahkého stupňa vpravo 0 - 2
792 Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu - ľahkého stupňa vľavo 0 - 1,5
793 Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu - stredného stupňa vpravo 3 - 4
794 Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu - stredného stupňa vľavo 2 - 3
795 Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu - ťažkého stupňa vpravo 4,5 - 6
796 Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu - ťažkého stupňa vľavo 3,5 - 5
797 Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu - ľahkého stupňa vpravo 0 - 2
798 Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu - ľahkého stupňa vľavo 0 - 1,5
799 Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu - stredného stupňa vpravo 2 - 4
800 Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu - stredného stupňa vľavo 2 - 3
801 Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu - ťažkého stupňa vpravo 4,5 - 6
802 Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu - ťažkého stupňa vľavo 3,5 - 5
803 Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu - ľahkého stupňa vpravo 0 - 3
804 Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu - ľahkého stupňa vľavo 0 - 2,5
805 Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu - stredného stupňa vpravo 4 - 6
806 Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu - stredného stupňa vľavo 3 - 5
807 Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu - ťažkého stupňa vpravo 6,5 - 9
808 Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu - ťažkého stupňa vľavo 5,5 - 7,5

UKAZOVÁK
983 Strata časti koncového článku ukazováka 2 - 2
809 Strata koncového článku ukazováka, vpravo 5 - 5
810 Strata koncového článku ukazováka, vľavo 5 - 5
811 Strata dvoch článkov ukazováka, vpravo 10 - 10
812 Strata dvoch článkov ukazováka, vľavo 8 - 8
813 Strata všetkých troch článkov ukazováka, vpravo 10 - 10
814 Strata všetkých troch článkov ukazováka, vľavo 9 - 9
815 Strata ukazováka so záprstnou kos ťou, vpravo 12 - 12
816 Strata ukazováka so záprstnou kos ťou, vľavo 10 - 10
817 Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom vystretí, vpravo 10 - 10
818 Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom vystretí, vľavo 8 - 8
819 Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom ohnutí, vpravo 15 - 15
820 Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom ohnutí, vľavo 12,5 - 12,5
821 Porucha uchopovacej funkcie ukazováka do úplného zovretia do dlane chýbajú 1 až 2 cm, vpravo 4 - 4
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822 Porucha uchopovacej funkcie ukazováka do úplného zovretia do dlane chýbajú 1 až 2 cm, vľavo 3,5 - 3,5
823 Porucha uchopovacej funkcie ukazováka do úplného zovretia do dlane chýba cez 2 do 3 cm, vpravo 6 - 6
824 Porucha uchopovej funkcie ukazováka do úplného zov retia dlane chýba cez 2 do 3 cm, vľavo 4 - 4
825 Porucha uchopovacej funkcie ukazováka do úplného zovretia do dlane chýba cez 3 do 4 cm, vpravo 8 - 8
826 Porucha uchopovacej funkcie ukazováka do úplného zovretia do dlane chýba cez 3 až 4 cm, vľavo 6 - 6
827 Porucha uchopovacej funkcie ukazováka do úplného zov retia do dlane chýba viac ako 4 cm, vpravo 10 - 10
828 Porucha uchopovacej funkcie ukazováka do úplného zovretia do dlane chýba viac ako 4 cm, vľavo 8 - 8

829 Nemožnosť úplného vystretia jedného alebo obidvoch medzičlánkových kĺbov ukazováka
pri neporušenej úchopovej funkcii - vpravo 2,5 - 2,5

830 Nemožnosť úplného vystretia jedného alebo obidvoch medzičlánkových kĺbov ukazováka
pri neporušenej uchopovacej funkcii - vľavo 2 - 2

831 Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu ukazováka s poruchou abdukcie, vpravo 2,5 - 2,5
832 Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu ukazováka s poruchou abdukcie, vľavo 2 - 2

PROSTREDNÍK, PRSTENNÍK A MALÍČEK
833 Strata celého prsta s príslušnou záprstnou kosťou vpravo 7 - 7
834 Strata celého prsta s príslušnou záprstnou kosťou vľavo 5 - 5
985 Strata dvoch článkov prsta so zachovanou funkciou základného kĺbu 4 - 4
835 Strata všetkých troch článkov prsta alebo dvoch článkov s meravosťou základného kĺbu, vpravo 5 - 5
836 Strata všetkých troch článkov prsta alebo obidvoch článkov s meravosťou základného kĺbu, vľavo 4 - 4
984 Strata časti koncového článku jedného z týchto prstov 1,5 - 1,5
837 Strata koncového článku jedného z prstov - prostredník, prstenník, alebo malíček / vpravo 3 - 3
838 Strata koncového článku z prstov - prostredník, prstenník alebo malíček / vľavo 2,5 - 2,5

839 Úplná meravosť všetkých 3 kĺbov jedného z prstov - prostr., prsten., malíček v krajnom vystretí,
ohnutí - v postavení brániacom funkcii susedného prsta, vpravo 5 - 5

840 Úplná meravosť všetkých 3 kĺbov jedného z prstov - pros., prsten., malíček v krajnom vystretí,
ohnutí v postavení brániacom funkcii susedného prsta, vľavo 4 - 4

841 Porucha uchopovacej funkcie prsta do úplného zovretia do dlane chýbajú 1 do 2 cm, vpravo 2 - 2
842 Porucha uchopovacej funkcie prsta do úplného zovretia do dlane chýbajú 1 až 2 cm, vľavo 1,5 - 1,5
843 Porucha uchopovacej funkcie prsta do úplného zovretia do dlane chýbajú cez 2 do 3 cm, vpravo 3 - 3
844 Porucha uchopovacej funkcie prsta do úplného zovretia do dlane chýbajú cez 2 do 3 cm, vľavo 2 - 2
845 Porucha uchopovacej funkcie prsta do úplného zovretia do dlane chýbajú cez 3 do 4 cm, vpravo 5 - 5
846 Porucha uchopovacej funkcie prsta do úplného zovretia do dlane chýbajú cez 3 do 4 cm, vľavo 4 - 4
847 Porucha uchopovacej funkcie prsta do úplného zov retia do dlane chýba viac ako 4 cm, vpravo 8 - 8
848 Porucha uchopovacej funkcie prsta do úplného zov retia do dlane chýba viac ako 4 cm, vľavo 6 - 6
849 Nemožnosť úplného vystretia jedného z medzičlánkových kĺbov pri neporušenej uchopovacej funkcii prsta, vpravo 1 - 1
850 Nemožnosť úplného vystretia jedného z medzičlánkových kĺbov pri neporušenej uchopovacej funkcii prsta, vľavo 0,5 - 0,5
851 Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu prsta s poruchou abdukcie, vpravo 1,5 - 1,5
852 Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu prsta s poruchou abdukcie, vľavo 1 - 1

TRAUMATICKÉ PORUCHY NERVOV HORNEJ KONČATINY
853 Traumatická porucha axilárneho nervu, vpravo 0 - 30
854 Traumatická porucha axilárneho nervu, vľavo 0 - 25
855 Traumatická porucha kmeňa vretenného nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalo v, vpravo 0 - 45
856 Traumatická porucha kmeňa vretenného nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vľavo 0 - 35
857 Traumatická porucha vretenného nervu so zachovaním funkcie trojhlavého svalu, vpravo 0 - 35
858 Traumatická porucha vretenného nervu so zachovaním funkcie trojhlavého svalu, vľavo 0 - 30
859 Ob rna distálnej časti vretenného nervu s poruchou funkcie palcov ých svalov, vpravo 0 - 15
860 Obrna distálnej časti vretenného nervu s poruchou funkcie palcových svalov, vľavo 0 - 13
861 Traumatická porucha svalokožného nervu, vpravo 0 - 30
862 Traumatická porucha svalokožného nervu, vľavo 0 - 20
863 Traumatická porucha kmeňa lakťového nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalo v, vpravo 0 - 40
864 Traumatická porucha kmeňa lakťového nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalo v, vľavo 0 - 30
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865 Traumatická porucha distálnej časti lakťového nervu so zachovaním funkcie ulnárneho ohýbača zápästia
a časti hlbokého ohýbača prstov, vpravo 0 - 30

866 Traumatická porucha distálnej časti lakťového nervu so zachovaním funkcie ulnárneho ohýbača zápästia
a časti hlbokého ohýbača prstov, vľavo 0 - 25

867 Traumatická porucha kmeňa stredového nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalo v, vpravo 0 - 30
868 Traumatická porucha kmeňa stredového nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalo v, vľavo 0 - 25
869 Traumatická porucha distálnej časti stredového nervu s postihnutím hlavne tenarového svalstva, vpravo 0 - 15
870 Traumatická porucha distálbej časti stredového nervu s postihnutím hlavne tenarového svalstva, vľavo 0 - 13
871 Traumatická porucha všetkých troch nervov, prípadne aj celej ramennej spleti, vpravo 0 - 60
872 Traumatická porucha všetkých troch nervov, prípadne aj celej ramennej splete, vľavo 0 - 50

ÚRAZY DOLNÝCH KONČATÍN
986 Endoprotéza bedrového kĺbu 15 - 15

STEHNO
873 Strata jednej dolnej končatiny v bedrovom kĺbe alebo v oblasti medzi bedrovým a kolenným kĺbom 70 - 70
874 Pakĺb stehnovej kosti v krčku alebo nekróza hlavice 40 - 40
875 Pakĺb stehnovej kosti - endoprotéza, okrem hodnotenia obmedzenia pohyblivosti kĺbu 15 - 15

876 Chronický zápal kostnej drene stehnovej kosti len po otvorených zraneniach
alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu 25 - 25

877 Skrátenie jednej dolnej končatiny o 1 až 2 cm 1,5 - 1,5
878 Skrátenie jednej dolnej končatiny cez 2 do 4 cm 2 - 4
879 Skrátenie jednej dolnej končatiny cez 4 do 6 cm 5 - 11
880 Skrátenie jednej dolnej končatiny nad 6 cm 12 - 16

881 Poúrazové deformity stehnovej kosti zlomeniny zhojené s osovou alebo rotačnou úchylkou,
za každých 5° úchylky = 5 % 5 - 5

Poznámka:
Odchýlky cez 45° sa hodnotia ako strata DK. Pri hodnotení osovej odchýlky nie je možné súčastne započítať relatívne skrátenie DK.
Odchýlky sa hodnotia až keď presahujú 5° (musia byť preukázané RTG).

882 Úplná meravosť bedrového kĺbu v nepriaznivom postavení - úplné pritiahnutie
alebo odtiahnutie, vystretie alebo ohnutie a postavenia týmto blízke. 35 - 35

883 Úplná meravosť bedrového kĺbu v priaznivom postavení - ľahké odtiahnutie a základné postavenie
alebo nepatrné ohnutie 25 - 25

884 Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu -ľahkého stupňa 0 - 10
885 Obmedzenie pohyblivosti bed rového kĺbu - stredného stupňa 11 - 20
886 Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu - ťažkého stupňa 21 - 30

KOLENO

887 Poškodenie kolena - Úplná meravos ť kolena v nepriaznivom postavení - úplné vystretie
alebo ohnutie nad uhol 20° 25 - 25

888 Poškodenie kolena - Úplná meravosť kolena v nepriaznivom postavení - ohnutie nad 30° 35 - 35
889 Poškodenie kolena - Úplná meravosť kolena v priaznivom postavení 0 - 30
890 Poškodenie kolena - Endoprotéza v oblasti kolenného kĺb okrem hodnotenia obmedzenia pohyblivosti kĺbu 15 - 15
891 Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu - ľahký stupeň 0 - 10
892 Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu - stredný stupeň 11 - 15
893 Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu - ťažký stupeň 16 - 20
894 Kývavosť kolenného kĺbu pri nedostatočnosti jedného postranného väzu 5 - 5
895 Kývavosť kolenného kĺbu pri nedostatočnosti predného skríženého väzu 0 - 15
896 Kývavosť kolenného kĺbu pri nedostatočnosti predného i zadného skríženého väzu 0 - 25

Poznámka:
TN po poranení mäkkého kolena s príznakmi poškodenia menisku.

897 Trvalé následky po poranení mäkkého kolena s príznak. poškodenia menisku ľahkého
a stredného stupňa, bez preukázaných blokád 0 - 10

898 Trvalé následky po poranení mäkkého kolena s príznakmi poškodenia menisku ťažkého stupňa
s preukázanými opakovanými blokádami 11 - 15

899 Trvalé následky po operačnom vyňatí jedného menisku pri úplnom rozsahu pohybov a dobrej stabilite kĺbu 0 - 5
900 Trvalé následky po operačnom vyňatí oboch meniskov - pod ľa rozsahu vyňatých častí menisku 0 - 10

Položka Názov
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987 Trvalé následky po vybratí jabĺčka 10 - 10
988 Trvalé následky po operačnom vybratí častí jabĺčka 5 - 5

PREDKOLENIE
901 Strata dolnej končatiny v predkolení so zachovaným kolenom 50 - 50
902 Strata dolnej končatiny v predkolení s meravým kolenným kĺbom 50 - 50
903 Pakĺb píšťaly alebo oboch kostí predkolenia 30 - 30

904 Chronický zápal kostnej drene kostí predkolenia len po otvorených zraneniach
alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu 20 - 20

905 Poúrazové deformity predkolenia vzniknuté zahojením zlom. v osovej
alebo rotačnej úchylke - úchylky musia byť preukáz. RTG, za každých 5° = 5% 5 - 5

Poznámka:
Odchýlky cez 45° sa hodnotia ako strata predkolenia. Pri hodnotení osovej odchýlky nie je možné súčasne počítať relatívne
skrátenie končatiny.

906 Strata nohy v členkovom kĺbe alebo pod ním 45 - 45
907 Strata chodidla v Chopartovom kĺbe s artrodézou členka 25 - 25
908 Strata chodidla v Chopartovom kĺbe s kýpťom v plantárrnej flexii 35 - 35
909 Strata chodidla v Lisfrancovom kĺbe alebo pod ním 20 - 20
910 Úplná meravosť členkového kĺbu v nepriaznivom postavení, dorzálna flexia alebo väčšie stupne plantárnej flexii 25 - 25
911 Úplná meravosť členkového kĺbu v pravouhlom postavení 20 - 20
912 Úplná meravosť členkového kĺbu v priaznivom postavení -ohnutie do stupaje okolo 5° 18 - 18
913 Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu - ľahký stupeň 0 - 5
914 Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu - stredný stupeň 6 - 10
915 Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu - ťažký stupeň 11 - 15
916 Úplná strata pronácie a supinácie nohy 10 - 10
917 Obmedzenie pronácie a supinácie nohy 0 - 6
918 Kývavosť členkového kĺbu 0 - 0
919 Kývavosť členkového kĺbu na podklade nedostatočnosti predného väzu 0 - 12
920 Kývavosť členkového kĺbu na podklade nedostatočnosti zadného väzu 0 - 20
921 Plochá, vbočená alebo vybočená noha následkom úrazu a iné poúrazové deformity v oblasti členka a nohy 0 - 15

922 Chronický zápal kost. drene v obl. priehlavku a predpriehlavku a pätovej kosti len po otvor. zraneniach
a po oper. zákrokoch nevyhnut. pri liečení následkov úrazu 15 - 15

989 Úplné och rnutie nervus peronaenus 30 - 30
POŠKODENIE V OBLASTI NOHY

923 Strata všetkých prstov nohy 13 - 13
924 Strata oboch článkov palca nohy 5 - 5
925 Strata oboch článkov palca nohy so záprstnou kosťou alebo jej časťou 6 - 6
926 Strata koncového článku palca nohy 2 - 2
927 Strata iného prsta nohy vč. malíčka, za každý prst 2% 2 - 2
928 Strata malíčka nohy so záprstnou kosťou alebo jej časťou 4 - 4
929 Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca nohy 2 - 2
930 Úplná meravosť základného kĺbu palca nohy 5 - 5
931 Úplná meravosť oboch kĺbov palca nohy 5 - 5
932 Obmedzenie pohyblivosti medzičlánkového kĺbu palca nohy 0 - 2
933 Obmedzenie pohyblivosti základného kĺbu palca nohy 0 - 3
934 Porucha funkcie ktoréhokoľvek iného prsta nohy než palca, za každý prst 1% 1 - 1
935 Poúrazové obehové a trofické poruchy na jednej dolnej končatine 0 - 15
936 Poúrazové obehové a trofické poruchy na oboch dolných končatinách 16 - 30

Poúrazové atrofie svalstva dolných končatín pri neobmedzenom rozsahu pohybov v kĺbe na stehne937 0 - 5
Poúrazové atrofie svalstva dolných končatín pri neobmedzenom rozsahu pohybov v kĺbe na predkolení938 0 - 3
TRAUMATICKÉ PORUCHY NERVOV DOLNEJ KONČATINY

939 Traumatická porucha sedacieho nervu 0 - 40
940 Traumatická porucha stehenného nervu 0 - 30

Položka Názov
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941 Traumatická porucha zapchávajúceho nervu obturatorii 0 - 20
942 Traumatická porucha kmeňa píšťalového nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov 0 - 30
943 Traumatická porucha distálnej časti píšťalového nervu s postihnutím funkcie prstov 5 - 5
944 Traumatická porucha kmeňa ihlicového nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov 0 - 25
945 Traumatická porucha hlbokej vetvy ihlicového nervu 0 - 20
946 Traumatická porucha povrchovej vetvy ihlicového nervu 0 - 15
947 Stav po vyňatí jabĺčka vč. vychudnutia a obmedzenia funkcie štvorhlavého stehenného svalu 10 - 10

RÔZNE
„Rozsiahle plošné jazvy - bez prihliadnutia na poruchu funkcie kĺbu nad 15 % telesného povrchu.
Rozsiahle plošné jazvy vzbudzujúce súcit a odpor - bez prihliadnutia na poruchu funkcie kĺbu
nad 45 cm2 telesného povrchu
- od 45 cm2 do 1 % povrchu tela.................2 %949 - od 1 % do 15 % povrchu tela....................10 % 0 - 40
- od 15 % do 40 % povrchu tela..................30 %
- nad 40 % povrchu tela.................................40 %“

Položka Názov

Percentuálne
plnenie

od
(v %) - do

(v %)

*Ostatné druhy telesných poškodení, ktoré sa nehradia

• Jazvy a deformácie, ktoré nezanechajú funkčné poškodenie
do 45 cm2 telesného pov rchu

• Pri hodnotení trvalých následkov podľa bodu 0601,0602 nie je
možné súčasne hodnoti ť pod ľa bodu 0598

• Pri trvalých následkoch Zúženie hrtana alebo priedušnice 0632
nie je možné súčasne hodnoti ť Poúrazové poruchy hlasu až
stav po tracheotómii 0633,0634,0635,0636,0637

• Pri hodnotení trvalých následkov podľa položiek od Poúrazove
poruchy hlasu až Strata reči následkom poškodenia rečových
ústrojov 0633,0634,0635,0636 nie je možné súčasne oceňovať
pod ľa položiek Zúženie hrtana alebo priedušnice 0632 alebo
Stav po tracheotómii 0637

• Pri hodnotení trval ých následkov podľa položky Stav po
tracheotómii 0637 nie je možné súčasne oceňovať podľa
položky Zúženie hrtanu alebo priedušnice 0632 alebo pod ľa
položiek Poúrazové poruchy hlasu až Sťaženie reči následkom
poškodenia rečových ústrojov 0633,0634,0635,0636

• Nie je možné súčasne hodnoti ť trvalé následky podľa položiek
Poúrazové následky poranenia obličiek a močových ciest
včítane druhotnej infekcie ľahkého stupňa až ťažkého stupňa
0660,0661,0662

• Ak sú hodnotené trvalé následky podľa položiek Strata
mu žského pohlavného údu alebo záva žné deformity do 45
rokov až Strata mužského pohlavného údu alebo závažne
deformity nad 60 rokov 0670,0671,0672, nie je možné
súčasne hodnoti ť Stratu potencie pod ľa položiek strata oboch
semenníkov alebo Strata potencie od 45 do 60 rokov až
Strata oboch semenníkov alebo Strata potencie nad 60 rokov
0667,0668,0669

• Nie je možné súčasne hodnotiť trvalé následky podľa položiek
Poúrazové poškodenie chrbtovej kosti, miech y, miechov ých
plien a koreňov s trvalými objektívnymi príznakmi porušenej
funkcie ľahkého až ťažkého stupňa 0677,0678,0679

• Nie je možné súčasne hodnoti ť trvalé následky úrazu pod ľa
položiek Poúrazové obmedzenie hybnosti chrbtovej kosti
ľahkého až ťažkého stupňa 0674,0675,0676

• Plnenie trval ých následkov podľa položiek Habituálne vykĺbenie
ramena vpravo, vľavo 0702,0703 vylučuje právo na plnenie za
dobu nevyhnutného liečenia ďalších v ramennej kosti liečené
konzervativne a operačne 0222,0223

• Pri strate koncového článku ukazováka nie je možné súčasne
hodnotiť Poruchu uchopovej funkcie podľa položiek Porucha
uchopovej funkcie ukazováka do úplneho zovretia do dlane
chýbaju 1 až 2 cm až do 4 cm 0821-0828

• Pri strate 2 článkov ukazováka nie je možné súčasne hodnoti ť
Poruchu uchopovej funkcie podľa položiek Porucha uchopovej
funkcie ukazováka do úplneho zovretia do dlane chýbaju 1 až
2 cm až do 4 cm 0821-0828

• Poúrazové pigmentačné zmeny
• Poúrazové bolesti bez funkčného poškodenia
• Pri úplnej state zraku nemôže hodnotenie celkových TN činiť

na jednom oku viac ako 25%, na druhom oku viac ako 75%
a na oboch očiach viac ako 100%

• Trvalé poškodenia uvedené v bodoch 0585,0593,0596,0601
a 0602 sa však hodnotia nad touto hranicou Ak dojde k
miestnemu hnisaniu po vniknutí cho roboplodných zárodkov do
otvorenej rany spôsobenej úrazom alebo k nákaze tetanom pri
úraze, poistiteľ plní za celkovú dobu liečenia vrátane hnisania
rany alebo vrátane nákazy tetanom
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Pomocné tabuľky pre hodnotenie trvalého poškodenia zraku

Tabuľka č.1: Plnenie pri trvalom telesnom poškodení pri znížení zrakovej ostrosti s optimálnou korekciou okuliarmi.

Tabuľka č. 2: Plnenie pri trvalom telesnom poškodení pri koncentrickom zúžení zorného poľa.

Tabuľka č. 3: Plnenie pri trvalom telesnom poškodení pri nekoncentrickom zúžení zorného poľa.

Ak bola pred úrazom zraková ostrosť znížená nato ľko, že zodpovedá invalidite väčšej ako 65% a ak nastala úrazom slepota lepšieho
oka, alebo ak bolo pred úrazom jedno oko slepé a druhé malo zrakovú ostros ť horšiu ako zodpovedajúcu 65% invalidity a ak nastalo
oslepnutia na tomto oku, odškodňuje sa vo výške 35%.

Ak bolo pred úrazom jedno oko slepé a na druhé bolo koncentrické zúženie na 25o alebo viac a na tom oku nastala úplná alebo praktická
slepota alebo zúženie zorného poľa do 5o, odškodňuje sa vo výške 25%.

Centrálny skotóm jednostranný aj obojstranný sa hodnotí podľa hodnoty zrakovej ostrosti.

Hemianopsia Percentá
homonymná ľavostranná 45
homonymná pravostranná 35
binazálna 10
bitemporálna 60
horná obojstranná 10-15
dolná obojstranná 30-50
nazálna jednostranná 6
jednostranná temporálna 15-20
jednostranná horná 5-10
jednostranná dolná 10-20
kvadrantová nazálna horná 5
kvadrantová nazálna dolná 6
kvadrantová temporálna horná 6
kvadrantová temporálna dolná 12

6/6 6/9 6/12 6/15 6/18 6/24 6/30 6/36 6/60 3/60 1/60 0
6/6 0 2 4 6 9 12 15 18 21 23 24 25
6/9 2 4 6 8 11 14 18 21 23 25 27 30
6/12 4 6 9 11 14 18 21 24 27 30 32 35
6/15 6 8 11 15 18 21 24 27 31 35 38 40
6/18 9 11 14 18 21 25 28 32 38 43 47 50
6/24 12 14 18 21 25 30 35 41 47 52 57 60
6/30 15 18 21 24 28 35 42 49 56 62 68 70
6/36 18 21 24 27 32 41 49 58 66 72 77 80
6/60 21 23 27 31 38 47 56 66 75 83 87 90
3/60 23 25 30 35 43 52 62 72 83 90 95 95
1/60 24 27 32 38 47 57 68 77 87 95 100 100
0 25 30 35 40 50 60 70 80 90 95 100 100

Percentá plnenia telesných poškodení

Jedného oka Oboch očí Jedného oka
rovnako pri slepote druhého

do 60o 0 10 40
do 50o 5 25 50
do 40o 10 35 60
do 30o 15 50-45 70
do 20o 20 56-55 70
do 10o 23 100 100
do 5o 25 100 100

Stupeň zúženia
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