Ordinačné hodiny
V súlade s ustanovením § 79 ods. 1 písm. za) zákona NR SR č. 578/2004 Z. z.
o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „zákon“ ),
je poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti:
- povinný umiestniť na viditeľnom mieste ordinačné hodiny schválené a potvrdené
samosprávnym krajom, ak ide o zdravotnícke zariadenie, v ktorom sa poskytuje ambulantná
zdravotná starostlivosť, a schválené ordinačné hodiny aj dodržiavať!
V zmysle zákona č. 257/2017 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o
zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a
dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon“):
 § 2 sa dopĺňa odsekom 32 „Ordinačné hodiny sú časový úsek, v ktorom poskytovateľ
poskytuje ambulantnú starostlivosť okrem poskytovania ambulantnej pohotovostnej
služby a zubno-lekárskej pohotovostnej služby.“
 v § 46 ods. 1 písmená m) Štátnu správu na úseku zdravotníctva v samosprávnom kraji
ako prenesený výkon štátnej správy vykonáva samosprávny kraj: „ktorý schvaľuje a
potvrdzuje ordinačné hodiny pre zdravotnícke zariadenia, v ktorých sa poskytuje
ambulantná starostlivosť; ak je minimálny rozsah ordinačných hodín ustanovený
osobitným predpisom,53aa) samosprávny kraj môže v prípadoch hodných osobitného
zreteľa, najmä s ohľadom na zabezpečenie poskytovania a dostupnosti zdravotnej
starostlivosti, schváliť ordinačné hodiny aj v menšom rozsahu.“
 v § 79 sa odsek 1 dopĺňa písmenami ap) „poskytovať všeobecnú ambulantnú
starostlivosť v rozsahu najmenej 35 ordinačných hodín55jat) týždenne, pričom táto
zdravotná starostlivosť musí byť poskytovaná najmenej dvakrát do týždňa najmenej
do 15. hodiny, ak samosprávny kraj neschválil poskytovateľovi, ktorý poskytuje
všeobecnú zdravotnú starostlivosť ordinačné hodiny v menšom rozsahu.“

Z uvedeného vyplýva, že samosprávny kraj schvaľuje v zmysle zákona ordinačné hodiny
najmenej 35 hod. týždenne vrátane návštevnej služby a harmonogram práce (ako napr.
odbery, prevencie, obed ...) si určuje každý poskytovateľ samostatne.
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