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Časť B         Indikačné obmedzenia

V06CAA0 Štandardná výživa bez fenylalanínu do jedného roku veku p.o. plv.
Liečbu plne uhrádzanú alebo čiastočne uhrádzanú na základe verejného zdravotného poistenia (ďalej len „hradená liečba“) môže indikovať lekár na pracovisku  Kliniky pre deti a dorast A. Getlíka  Univerzitnej nemocnice Bratislava Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, v metabolickej ambulancii Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica a v metabolickej ambulancii Detskej fakultnej nemocnice Košice. Hradená liečba sa indikuje u detí s fenylketonúriou a hyperfenylalaninémiou do dvanástich mesiacov veku a v odôvodnených prípadoch až do osemnástich mesiacov veku.

V06CAB0 Tekutá štandardná výživa bez fenylalanínu do  jedného roku veku p.o. sol.
Hradenú liečbu  môže indikovať lekár na pracovisku Kliniky pre deti a dorast A. Getlíka  Univerzitnej nemocnice Bratislava Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, v metabolickej ambulancii Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica a v metabolickej ambulancii Detskej fakultnej nemocnice Košice. Hradená liečba sa indikuje u detí s fenylketonúriou a hyperfenylalaninémiou do dvanástich mesiacov veku.

V06CAA1 Štandardná výživa bez fenylalanínu od jedného  roku veku p.o. plv.
V06CAA3 Štandardná výživa bez fenylalanínu od troch  rokov veku p.o. plv.
V06CAA6 Štandardná výživa bez fenylalanínu od ôsmich rokov veku  p.o. plv.
V06CAA7 Štandardná výživa bez fenylalanínu od deviatich rokov veku  p.o. plv.
V06CAA8 Štandardná výživa bez fenylalanínu od pätnástich rokov veku  p.o. plv.
V06CAA9 Štandardná výživa bez fenylalanínu v gravidite p.o. plv.
V06CAC0 Doplnková výživa bez fenylalanínu v prášku od pol roka veku p.o. plv.
V06CAC1 Doplnková výživa bez fenylalanínu v prášku od jedného roku veku p.o. plv.
V06CAC3 Doplnková výživa bez fenylalanínu v prášku od troch  rokov veku p.o. plv.
V06CAC4 Doplnková výživa bez fenylalanínu v prášku od štyroch  rokov veku	p.o. plv.
V06CAC6 Doplnková výživa bez fenylalanínu v prášku od ôsmich rokov veku p.o. plv.
V06CAC8 Doplnková výživa bez fenylalanínu v prášku od  pätnástich rokov veku  p.o. plv.
V06CAD3 Tekutá doplnková výživa bez fenylalanínu od troch rokov veku	p.o. sol.
Hradenú liečbu  môže indikovať lekár na pracovisku  Kliniky pre deti a dorast A. Getlíka    Univerzitnej nemocnice Bratislava Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, v metabolickej ambulancii Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica a v  metabolickej ambulancii Detskej fakultnej nemocnice Košice. Hradená liečba sa indikuje u  pacientov s fenylketonúriou a hyperfenylalaninémiou.

V06CAD0 Tekutá doplnková výživa bez fenylalanínu od pol roka veku p.o. sol.
V06CAD4 Tekutá doplnková výživa bez fenylalanínu od štyroch rokov veku p.o. sol.
V06CAD6 Tekutá doplnková výživa bez fenylalanínu od ôsmich rokov veku p.o. sol.  
Hradenú liečbu  môže indikovať lekár na pracovisku  Kliniky pre deti a dorast A. Getlíka    Univerzitnej nemocnice Bratislava Nemocnica sv. Cyrila a Metoda,  v metabolickej ambulancii Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica a v metabolickej ambulancii Detskej fakultnej nemocnice Košice. Hradená liečba sa indikuje u pacientov s fenylketonúriou a hyperfenylalaninémiou, v množstve uvedenom v časti C.

V06CBA0 Výživa bez fenylalanínu a tyrozínu do jedného roku veku	p.o. plv.
V06CBA1 Výživa bez fenylalanínu a tyrozínu od jedného roku veku	p.o. plv.
V06CBA5 Výživa bez fenylalanínu a tyrozínu od šiestich rokov veku p.o. plv.
V06CBA6 Výživa bez fenylalanínu a tyrozínu od ôsmich rokov veku p.o. plv.
V06CBA8 Výživa bez fenylalanínu a tyrozínu od pätnástich rokov veku p.o. plv.
Hradenú liečbu môže indikovať lekár u  pacientov s vrodenou poruchou metabolizmu fenylalanínu a tyrozínu na pracovisku Detskej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave, Kliniky pre deti a dorast A. Getlíka Univerzitnej nemocnice Bratislava Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Kliniky detí a dorastu Univerzitnej nemocnice Martin, v metabolickej ambulancii Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica a v metabolickej ambulancii Detskej fakultnej nemocnice Košice.


V06CBB0 Výživa bez leucínu, izoleucínu, valínu do jedného roku veku p.o. plv.
V06CBB1 Výživa bez leucínu, izoleucínu, valínu od jedného roku veku p.o. plv.
V06CBB5 Výživa bez leucínu, izoleucínu, valínu od šiestich rokov veku p.o. plv.
V06CBB7 Výživa bez leucínu, izoleucínu, valínu od deviatich rokov veku  p.o. plv.
V06CBB8 Výživa bez leucínu, izoleucínu, valínu od pätnástich rokov veku 	p.o. plv.
Hradenú liečbu môže indikovať lekár u  pacientov s vrodenou poruchou metabolizmu leucínu, izoleucínu a valínu na pracovisku Detskej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave, Kliniky pre deti a dorast A. Getlíka Univerzitnej nemocnice Bratislava Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Kliniky detí a dorastu Univerzitnej nemocnice Martin, v metabolickej ambulancii Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica a v metabolickej ambulancii Detskej fakultnej nemocnice Košice.

V06CBC0 Výživa bez metionínu do jedného roku veku p.o. plv.
V06CBC1 Výživa bez metionínu od jedného roku veku p.o. plv.
V06CBC5 Výživa bez metionínu od šiestich rokov veku p.o. plv.
V06CBC6 Výživa bez metionínu od ôsmich  rokov veku p.o. plv.
V06CBC8 Výživa bez metionínu od pätnástich rokov veku p.o. plv.
Hradenú liečbu môže indikovať lekár u pacientov s vrodenou poruchou metabolizmu metionínu na pracovisku Detskej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave, Kliniky pre deti a dorast A. Getlíka Univerzitnej nemocnice Bratislava Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Kliniky detí a dorastu Univerzitnej nemocnice Martin,  v metabolickej ambulancii Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica a v metabolickej ambulancii Detskej fakultnej nemocnice Košice.

V06CBD0 Výživa bez lyzínu a tryptofánu do jedného roku veku p.o. plv.
V06CBD1 Výživa bez lyzínu a tryptofánu od jedného roku veku p.o. plv.
Hradenú liečbu môže indikovať lekár u  pacientov s vrodenou poruchou metabolizmu lyzínu a tryptofánu na pracovisku Detskej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave, Kliniky pre deti a dorast A. Getlíka Univerzitnej nemocnice Bratislava Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Kliniky detí a dorastu Univerzitnej nemocnice Martin, v metabolickej ambulancii Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica a v metabolickej ambulancii Detskej fakultnej nemocnice Košice. 

V06CBE0 Výživa bez leucínu do jedného roku veku	p.o. plv.
V06CBE1 Výživa bez leucínu od jedného roku veku	p.o. plv.
V06CBE5 Výživa bez leucínu od šiestich rokov veku	p.o. plv.
Hradenú liečbu môže indikovať lekár u pacientov s vrodenou poruchou metabolizmu leucínu na pracovisku Detskej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave, Kliniky pre deti a dorast A. Getlíka  Univerzitnej nemocnice Bratislava Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Kliniky detí a dorastu Univerzitnej nemocnice Martin,  v metabolickej ambulancii Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica a v metabolickej ambulancii Detskej fakultnej nemocnice Košice. 

V06CBF0 Výživa bez izoleucínu, metionínu, treonínu, valínu do jedného roku veku	p.o. plv.
V06CBF1 Výživa bez izoleucínu, metionínu, treonínu, valínu od jedného roku veku	p.o. plv.
V06CBF5 Výživa bez izoleucínu, metionínu, treonínu, valínu od šiestich rokov veku p.o. plv.
V06CBF6 Výživa bez  izoleucínu, metionínu, treonínu, valínu  od ôsmich  rokov veku p.o. plv.
V06CBF8 Výživa bez izoleucínu, metionínu, treonínu, valínu  od pätnástich  rokov veku p.o. plv.
Hradenú liečbu môže indikovať lekár u pacientov s vrodenou poruchou metabolizmu izoleucínu, metionínu, treonínu, valínu na pracovisku Detskej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave, Kliniky pre deti a dorast A. Getlíka Univerzitnej nemocnice Bratislava Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Kliniky detí a dorastu Univerzitnej nemocnice Martin,  v metabolickej ambulancii Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica a v metabolickej ambulancii Detskej fakultnej nemocnice Košice.  

V06CBG1 Nízkosacharidová výživa s vysokým obsahom tukov od jedného roku veku p.o. plv.
Hradenú liečbu môže indikovať neurológ alebo lekár na pracovisku Detskej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave, Kliniky pre deti a dorast A. Getlíka Univerzitnej nemocnice Bratislava Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Kliniky detí a dorastu Univerzitnej nemocnice Martin, v metabolickej ambulancii Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica a v metabolickej ambulancii Detskej fakultnej nemocnice Košice alebo na ich odporúčanie pediater.
Hradená liečba sa indikuje u detí do 18 rokov a 365 dní veku s
	epilepsiou rezistentnou na medikamentóznu liečbu,

vrodenými poruchami metabolizmu – porucha komplexu pyruvátdehydrogenázy, poruchy transportu glukózy (GLUT1) po vylúčení porúch betaoxidácie mastných kyselín lekárom centra pre metabolické poruchy.
Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne.

V06CBH2 Výživa pri glykogenóze od dvoch rokov veku p.o. plv.
Hradenú liečbu môže indikovať lekár na pracovisku Detskej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave, v metabolickej ambulancii Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica a v metabolickej ambulancii Detskej fakultnej nemocnice Košice u detských  pacientov s dokázanou glykogenózou.

V06CCA0 Esenciálne AK, stopové prvky, vitamíny do jedného roku veku p.o. plv.
V06CCA1 Esenciálne AK, stopové prvky, vitamíny od jedného roku veku p.o. plv.
V06CCA5 Esenciálne AK, stopové prvky, vitamíny od šiestich rokov veku p.o. plv.
V06CCA6 Esenciálne AK, stopové prvky, vitamíny od ôsmich rokov veku 	p.o. plv.
V06CCA8 Esenciálne AK, stopové prvky, vitamíny od pätnástich rokov veku  p.o. plv.
Hradenú liečbu môže indikovať lekár ako doplnok základnej diéty u pacientov s vrodenými poruchami metabolizmu cyklu močoviny na pracovisku Detskej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave, Kliniky pre deti a dorast A. Getlíka Univerzitnej nemocnice Bratislava Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Kliniky detí a dorastu Univerzitnej nemocnice Martin, v metabolickej ambulancii Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica a v metabolickej ambulancii Detskej fakultnej nemocnice Košice. 

V06CCA2 Doplnok výživy  - L-citrulín	p.o. plv.
V06CCA3 Doplnok výživy  - L-arginín	p.o. plv.
Hradenú liečbu môže indikovať lekár na pracovisku Detskej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave, Kliniky pre deti a dorast A. Getlíka Univerzitnej nemocnice Bratislava Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Kliniky detí a dorastu Univerzitnej nemocnice Martin, v metabolickej ambulancii Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica a v metabolickej ambulancii Detskej fakultnej nemocnice Košice alebo na jeho odporúčanie pediater alebo internista pri dokázaných dedičných poruchách cyklu močoviny.

V06CCB1 Doplnok výživy - L- izoleucin p.o. plv.
V06CCB2 Doplnok výživy  - L- valín	p.o. plv.
Hradenú liečbu môže indikovať lekár na pracovisku Detskej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave, Kliniky pre deti a dorast A. Getlíka Univerzitnej nemocnice Bratislava Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Kliniky detí a dorastu Univerzitnej nemocnice Martin, v metabolickej ambulancii Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica a v metabolickej ambulancii Detskej fakultnej nemocnice Košice alebo na jeho odporúčanie pediater pri dokázaných dedičných poruchách metabolizmu aminokyselín. 

V06CCC1 Doplnok výživy - L- karnitín p.o. plv.
Hradenú liečbu môže indikovať 
1. lekár na pracovisku Detskej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave, Kliniky pre deti a dorast A. Getlíka Univerzitnej nemocnice Bratislava Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Kliniky detí a dorastu Univerzitnej nemocnice Martin, v metabolickej ambulancii Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica a v metabolickej ambulancii Detskej fakultnej nemocnice Košice alebo na jeho odporúčanie pediater alebo internista pri dokázaných dedičných poruchách s deficitom karnitínu,
2. neurológ alebo detský neurológ na neurologickom pracovisku  Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave, Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach a v Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici u pacientov s deficitom karnitínu,
a. u ktorých bola zvolená ketogénna diéta ako liečba farmakorezistentnej epilepsie,
b. u ktorých bola zvolená liečba epilepsie valproátom v monoterapii alebo v kombinácii, 
c. s mitochondriovým ochorením s prevažne neurologickou symptomatológiou.

V06CCD1 Doplnok výživy - MCT oil	p.o. sol.
Hradenú liečbu môže indikovať lekár u pacientov s poruchou β-oxidácie mastných kyselín s dlhým reťazcom a poruchou karnitínového cyklu od narodenia až do dospelosti na pracovisku Detskej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave, Kliniky pre deti a dorast A. Getlíka  Univerzitnej nemocnice Bratislava Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Kliniky detí a dorastu Univerzitnej nemocnice Martin, v metabolickej ambulancii Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica a v metabolickej ambulancii Detskej fakultnej nemocnice Košice.

V06CCE1 Doplnok výživy - proteíny	p.o. plv.
Hradená liečba   je indikovaná na korekciu hypoproteínovej malnutrície u pacientov s laboratórne  dokázanou a   zdokumentovanou  hypoproteinémiou pri zvýšených požiadavkách pred operačným výkonom, v pooperačnej rekonvalescencii, pri zníženej hojivosti rán a dekubitov, pri cystickej fibróze, pri zvýšených stratách proteínov, pri syndróme krátkeho čreva, pri deficitnom prívode proteínov v dôsledku anorexie sprevádzajúcej pokročilé štádia chronických ochorení. Medicínsky odôvodnená efektivita liečby  sa priebežne sleduje a zaznamenáva do zdravotnej dokumentácie.

V06CCF1 Doplnok výživy – zmes arginínu, glutamínu a HMB p.o. plv.
Hradená liečba sa   môže indikovať u dospelých pacientov so zvýšenou potrebou glutamínu, arginínu a beta-hydroxy-beta-metylbutyrátu (HMB),  ktorí potrebujú podporiť tvorbu svalovej hmoty a/alebo obnoviť tkanivo pri hojení:
a) vredov u syndrómu diabetickej nohy;
b) žilných bércových vredov;
c) operačných rán, ktoré po 4 týždňoch štandardnej liečby nevykazujú významné známky hojenia;
d) popálenín, a to na dobu nevyhnutne nutnú k zahojeniu lézie.

V06CDA1 Nízkoproteínová múka bez lepku so zníženým obsahom fenylalanínu p.o. plv
V06CDA2 Nízkoproteínové suroviny so zníženým obsahom fenylalanínu p.o. plv
V06CDA3 Nízkoproteínové nápoje v prášku so zníženým obsahom fenylalanínu  p.o. plv
V06CDA4 Nízkoproteínové nápoje so zníženým obsahom fenylalanínu  p.o. sol
V06CDB1 Nízkoproteínové potraviny bez lepku so zníženým obsahom fenylalanínu p.o.
V06CDB2 Nízkoproteínové  potraviny so zníženým obsahom fenylalanínu	p.o. do 150 g
V06CDB3 Nízkoproteínové  potraviny so zníženým obsahom fenylalanínu	p.o. nad 150 g
V06CDB4 Nízkoproteínové potraviny so zníženým obsahom fenylalanínu 	p.o. nad 200 g
V06CDB5 Nízkoproteínové  potraviny so zníženým obsahom fenylalanínu	p.o. nad 400 g
Hradenú liečbu môže indikovať lekár u  pacientov s vrodenými poruchami metabolizmu aminokyselín na pracovisku Detskej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave, Kliniky pre deti a dorast A. Getlíka  Univerzitnej nemocnice Bratislava Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Kliniky detí a dorastu Univerzitnej nemocnice Martin, v metabolickej ambulancii Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica a v metabolickej ambulancii Detskej fakultnej nemocnice Košice. 

V06CEA1 Bezlepkové potravinové suroviny - základné múky p.o.
V06CEA2 Bezlepkové potravinové suroviny - špeciálne múky p.o.
V06CEA3 Bezlepkové potravinové suroviny - špeciálne, iné p.o.
V06CEA4 Bezlepkové potravinové suroviny – doplnkové  p.o.
V06CEB1 Bezlepkové potraviny - chlieb, pečivo p.o.
V06CEB2 Bezlepkové potraviny - cestoviny p.o.
V06CEB3 Bezlepkové potraviny - doplnkové p.o.
V06CEB4 Bezlepkové potraviny - doplnkové, polotovar p.o.
Hradenú liečbu môže indikovať gastroenterológ, imunológ – alergológ, internista, pediater alebo  dermatovenerológ u  pacientov 
	s biopticky dokázanou celiakiou, 

s diagnostikovanou potravinovou alergiou na pšenicu na základe klinického obrazu a pozitivity špecifických IgE protilátok pomocou FEIA, RAST alebo ELISA metódy alebo pozitivity kožného prick testu (SPT) alebo epikutánneho atopického patch testu (APT) alebo   eliminačno-expozičného testu,
	trpiacich dermatitis herpetiformis.
Bezlepkové potravinové suroviny a potraviny je možné predpisovať v množstve uvedenom v časti C  maximálne na tri mesiace.

V06DFA1 Hypoalergénne mliečne prípravky	p.o. plv.
Mliečne prípravky hradené z verejného zdravotného poistenia môže indikovať pediater alebo pediatrický gastroenterológ pri prevencii rizika senzibilizácie bielkovinou kravského mlieka u atopických alebo inak alergicky predisponovaných jedincov (s výskytom  zdokumentovanej alergie u prvostupňových príbuzných). 
Hradená liečba sa poskytuje do dovŕšenia desiatich mesiacov veku dieťaťa.

V06DFB1 Oligomérne mliečne prípravky p.o. plv.
Mliečne prípravky hradené z verejného zdravotného poistenia môže indikovať 
	imunológ - alergológ alebo gastroenterológ pri liečbe dokázanej alergie na bielkovinu kravského mlieka (ABKM), diagnostikovanej na základe klinického obrazu a eliminačno-expozičného testu alebo na základe klinického obrazu a pozitívnych špecifických IgE protilátok  na bielkovinu kravského mlieka.

Hradená liečba sa poskytuje do dovŕšenia tretieho roku veku dieťaťa. U  detí starších ako jeden rok hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne. Podmienkou pokračujúcej hradenej liečby je pozitívny expozičný test opakujúci sa po 6 mesiacoch terapie,
	pediater pri podozrení na ABKM v rámci eliminačného testu na dobu dvoch až štyroch týždňov v maximálnom množstve osem balení na dobu eliminácie.


V06DFB2 Oligomérne mliečne prípravky s MCT tukmi p.o. plv.
Mliečne prípravky hradené z verejného zdravotného poistenia môže indikovať 
	gastroenterológ alebo imunológ - alergológ u  detí s poruchami digescie a absorpcie pri malabsorpčnom syndróme (MAS) a pri diagnostikovanej ťažkej alergii na bielkovinu kravského mlieka.
Hradená liečba sa poskytuje do dovŕšenia tretieho roku veku dieťaťa. U  detí starších ako jeden rok hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne. Podmienkou pokračujúcej hradenej liečby je pozitívny expozičný test opakujúci sa po 6 mesiacoch terapie,

	pediater pri podozrení na ABKM v rámci eliminačného testu na dobu dvoch až štyroch týždňov v maximálnom množstve osem balení na dobu eliminácie.


V06DFC1 Výživa na báze aminokyselín pre dojčatá
Mliečne prípravky hradené z verejného zdravotného poistenia môže indikovať 
	gastroenterológ  alebo imunológ – alergológ pri 

a) stredne ťažkej alergii alebo ťažkej alergii na bielkovinu kravského mlieka u detí netolerujúcich extenzívne hydrolyzáty, 
b) syndróme krátkeho čreva a malabsorpcii  u detí netolerujúcich extenzívne hydrolyzáty, 
c) diagnostike stredne ťažkej alergie alebo ťažkej alergie na bielkovinu kravského mlieka na dobu 14 dní ako prvá voľba. 
Po šiestich mesiacoch hradenej liečby je jej pokračovanie podmienené predchádzajúcim súhlasom zdravotnej poisťovne a liečba je hradená do dovŕšenia dvanástich mesiacov veku dieťaťa. Podmienkou pokračujúcej hradenej liečby je pozitívny expozičný test opakujúci sa po 6 mesiacoch terapie,
	pediater pri neprospievaní a pri podozrení na ABKM v rámci eliminačného testu na dobu dvoch až štyroch týždňov v maximálnom množstve osem balení na dobu eliminácie.




V06DFC2 Výživa na báze aminokyselín pre deti do troch rokov veku
Mliečne prípravky hradené z verejného zdravotného poistenia môže indikovať 
	gastroenterológ  alebo imunológ – alergológ pri 

a) stredne ťažkej alergii alebo ťažkej alergii na bielkovinu kravského mlieka u detí netolerujúcich extenzívne hydrolyzáty, 
b) syndróme krátkeho čreva a malabsorpcii  u detí netolerujúcich extenzívne hydrolyzáty, 
c) diagnostike stredne ťažkej alergie alebo ťažkej alergie na bielkovinu kravského mlieka na dobu 14 dní ako prvá voľba. 
Po šiestich mesiacoch hradenej liečby je jej pokračovanie podmienené predchádzajúcim súhlasom zdravotnej poisťovne a liečba je hradená do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa. Podmienkou pokračujúcej hradenej liečby je pozitívny expozičný test opakujúci sa po 6 mesiacoch terapie,
	pediater pri neprospievaní a pri podozrení na ABKM v rámci eliminačného testu na dobu dvoch až štyroch týždňov v maximálnom množstve osem balení na dobu eliminácie.



V06DGA1 Výživa pre dojčatá s poruchami rastu p.o. sol.
Hradenú liečbu diétami s vysokým obsahom proteínov a energie môže indikovať pediater alebo gastroenterológ u detí
	do jedného roku života pri závažnej podvýžive (dystrofia 2. až 3. stupňa),
	starších ako jeden rok do dosiahnutia  telesnej hmotnosti 8 kg.


V06DHA1 Prípravky pre doplnkový diétny režim pri poruchách metabolizmu sacharidov pre dojčatá a deti do 3 rokov veku

Hradená liečba sa môže indikovať na pracovisku Detskej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave, Kliniky pre deti a dorast A. Getlíka  Univerzitnej nemocnice Bratislava Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, v metabolickej ambulancii Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica a v metabolickej ambulancii Detskej fakultnej nemocnice Košice u  detí s vrodenými poruchami metabolizmu sacharidov - glukózo-galaktózová malabsorbcia, porucha komplexu pyruvátdehydrogenázy, poruchy transportu glukózy (GLUT1) po vylúčení porúch betaoxidácie mastných kyselín.
Hradená liečba sa poskytuje najdlhšie do dovŕšenia 3 rokov a 365 dní veku dieťaťa.

V06DHB1 Prípravky  pre doplnkovú bezproteínovú výživu dojčiat  a detí do 3 rokov veku


Hradenú liečbu môže indikovať lekár na pracovisku Detskej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave, Kliniky pre deti a dorast A. Getlíka Univerzitnej nemocnice Bratislava Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Kliniky detí a dorastu Univerzitnej nemocnice Martin, v metabolickej ambulancii Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica a v metabolickej ambulancii Detskej fakultnej nemocnice Košice u detí s poruchami metabolizmu aminokyselín alebo bielkovín. Hradenú liečbu  u detí so sklonom ku katabolickým stavom s dedičnými metabolickými poruchami aminokyselín alebo organickými acidúriami môže indikovať aj endokrinológ.
Hradená liečba sa poskytuje najdlhšie do dovŕšenia 3 rokov a 365 dní veku dieťaťa.



V06DIA1 Mliečne prípravky proti odgrckávaniu p.o. plv.
V06DIB1 Doplnok k mliečnemu prípravku proti odgrckávaniu p.o. plv.
Mliečne prípravky hradené z verejného zdravotného poistenia môže indikovať pediater alebo gastroenterológ pri diagnostikovanom gastroezofageálnom refluxe.
Hradená liečba sa poskytuje do dovŕšenia tretieho roku veku dieťaťa. U  detí starších ako jeden rok hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne.

V06DJA1 Dojčenská výživa, mliečne prípravky pre nezrelých novorodencov p.o. plv.
Mliečne prípravky hradené z verejného zdravotného poistenia môže indikovať pediater po odporučení neonatológom u  nezrelých novorodencov do dosiahnutia telesnej hmotnosti 4 500 g.
Mliečny prípravok Nutrilon 0 Nenatal môže byť indikovaný u nezrelých novorodencov do dosiahnutia telesnej hmotnosti 2500 g a mliečny prípravok Nutrilon 1 Nenatal  môže byť indikovaný u nezrelých novorodencov s telesnou hmotnosťou nad 2500 g.

V06DJB1 Doplnok k mliečnemu prípravku pre nedonosené dojčatá s nízkou pôrodnou hmotnosťou p.o. plv.
Doplnky výživy k materskému mlieku hradené z verejného zdravotného poistenia môže indikovať pediater po odporučení neonatológom u dojčených nezrelých novorodencov do dosiahnutia telesnej hmotnosti 4500 g.

V06DKA1 Mliečne prípravky so zníženým obsahom laktózy	p.o. plv.
Mliečne prípravky hradené z verejného zdravotného poistenia môže indikovať 
	gastroenterológ alebo pediater pri vrodenom alebo získanom deficite laktázy u dojčiat a batoliat,

gastroenterológ alebo pediatrický endokrinológ u detí s galaktosémiou (prípravky neobsahujúce laktózu).
Hradená liečba sa poskytuje do dovŕšenia tretieho roku veku dieťaťa. U  detí starších ako jeden rok hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne.

V06DXA1 Ženské materské mlieko bez nákladov p.o. sol.
V06DXA2 Ženské materské mlieko s nákladmi p.o. sol.
Ženské materské mlieko hradené z verejného zdravotného poistenia môže indikovať do dovŕšenia šiesteho mesiaca veku dieťaťa 
	neonatológ u  detí so závažnými vrodenými vývojovými chybami jednotlivých orgánových systémov v predoperačnom období a pooperačnom období,

neonatológ u  detí s malígnym onkologickým ochorením,
gastroenterológ, imunológ - alergológ alebo neonatológ u  detí s preukázanou intoleranciou dostupných preparátov umelej výživy,
prednosta alebo primár Detskej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave, Detskej kliniky Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Košiciach a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici a Kliniky detí a dorastu Univerzitnej nemocnice Martin u detí s metabolickými chorobami alebo endokrinologickými chorobami, ktoré si vyžadujú podávanie materského mlieka ako liečebnej diéty,
imunológ - alergológ u deti s dokázaným vrodeným imunodeficitom bunkovej imunity alebo látkovej imunity,
nefrológ u detí v dialyzačnom programe, ktoré vyžadujú znížený príjem bielkovín,
neonatológ u detí matiek so závažným život ohrozujúcim ochorením.

Ženské materské mlieko sa uhrádza z verejného zdravotného poistenia, ak sa vydáva v banke ženského materského mlieka v zdravotníckom zariadení, ktoré má uzatvorenú zmluvu s príslušnou zdravotnou poisťovňou. 
U detí starších ako šesť mesiacov hradenie ženského materského mlieka z verejného zdravotného poistenia podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne.

V06EAA1 Polymérne diéty p.o. plv.
V06EAA2 Polymérne diéty do 100 kcal/100 ml p.o. sol.
V06EAA3 Polymérne diéty do 150 kcal/100 ml p.o. sol.  
V06EAA4 Polymérne diéty do 200 kcal/100 ml p.o. sol.  
V06EAA5 Polymérne diéty do 240 kcal/100 ml p.o. sol.  
V06EAB2 Polymérne diéty s vlákninou do 100 kcal/100 ml p.o. sol.
V06EAB3 Polymérne diéty s vlákninou do 150 kcal/100 ml p.o. sol.
V06EAB4 Polymérne diéty s vlákninou do 200 kcal/100 ml p.o. sol.
V06EAC5 Polymérne diéty so zahusťovadlom do 245 kcal/100 ml p.o. sol.  
V06EAD3 Polymérne diéty bez tukov do 150 kcal/100 ml p.o. sol.  
Hradená liečba štandardnými polymérnymi diétami je indikovaná u dospelých pacientov s  malnutríciou potvrdenou podľa protokolu iniciálnej indikácie ambulantnej enterálnej výživy pre dospelých pacientov (protokol č.2, príloha č.1  k časti B indikačné obmedzenia) alebo u detí po dovŕšení štvrtého roku veku s malnutríciou potvrdenou podľa protokolu iniciálnej indikácie ambulantnej enterálnej výživy pre deti (protokol č.1 , príloha č.1  k časti B indikačné obmedzenia). 
Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne alebo čiastočne uhrádzajú dietetické potraviny predpísané a použité pri indikáciách zodpovedajúcich účelu určenia dietetickej potraviny uvedenému na jej obale. 
Základnou podmienkou hradenej liečby štandardnými polymérnymi diétami je vyplnený protokol č.2 alebo č.1  uchovávaný v zdravotnej dokumentácii predpisujúceho lekára. Medicínsky odôvodnená efektivita liečby štandardnými polymérnymi diétami sa priebežne sleduje a zaznamenáva do zdravotnej dokumentácie. 
Forma enterálnej výživy sa pri preskripcii vyznačí slovami „nutričná podpora“ alebo „plná enterálna výživa“ alebo značkou množstvového limitu pre príslušnú formu enterálnej výživy L7 alebo L8 na  zadnej strane lekárskeho predpisu a potvrdí sa podpisom a odtlačkom pečiatky preskribujúceho lekára.
Hradená liečba pri plnej výžive  nasogastrickou sondou alebo perkutánnou endoskopickou alebo chirurgickou gastrostómiou alebo jejunostómiou  si nevyžaduje predchádzajúci súhlas zdravotnej poisťovne.
Pre deti do veku 18 rokov a 365 dní sa hradená liečba štandardnými polymérnymi diétami poskytuje bez predchádzajúceho súhlasu zdravotnej poisťovne a súčasne sa na ňu nevzťahuje množstvový limit L7 a L8.



V06EBA2 Polymérne diéty pre deti do 100 kcal/100 ml p.o. sol.
Hradená liečba  štandardnými polymérnymi diétami pre deti je indikovaná  u detí s  malnutríciou zadokumentovanou  v  protokole indikácie ambulantnej enterálnej výživy pre deti od 1 do 6 rokov veku alebo s hmotnosťou 8 až 20 kg– indikačný protokol (protokol č.1 , príloha č.1  k časti B indikačné obmedzenia). 
Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne alebo čiastočne uhrádzajú dietetické potraviny predpísané a použité pri indikáciách zodpovedajúcich účelu určenia dietetickej potraviny uvedenému na jej obale. Základnou podmienkou hradenej liečby štandardnými polymérnymi diétami pre deti je vyplnený indikačný protokol  uchovávaný v zdravotnej dokumentácii predpisujúceho lekára. Medicínsky odôvodnená efektivita liečby štandardnými polymérnymi diétami pre deti sa priebežne sleduje a zaznamenáva do zdravotnej dokumentácie.



V06EBA3 Polymérne diéty pre deti do 150 kcal/100 ml p.o. sol.
V06EBB3 Polymérne diéty s vlákninou pre deti do 150 kcal/100 ml	p.o. sol.
Hradená liečba štandardnými polymérnymi diétami pre deti je indikovaná u detí s malnutríciou zadokumentovanou v protokole indikácie ambulantnej enterálnej výživy pre deti – indikačný protokol (protokol č.1 , príloha č.1 k časti B indikačné obmedzenia).
Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne alebo čiastočne uhrádzajú dietetické potraviny predpísané a použité pri indikáciách zodpovedajúcich účelu určenia dietetickej potraviny uvedenému na jej obale. Základnou podmienkou hradenej liečby štandardnými polymérnymi diétami pre deti je vyplnený indikačný protokol uchovávaný v zdravotnej dokumentácii predpisujúceho lekára. Medicínsky odôvodnená efektivita liečby štandardnými polymérnymi diétami pre deti sa priebežne sleduje a zaznamenáva do zdravotnej dokumentácie.


V06ECA1 Oligopeptidické diéty p.o. plv.
V06ECA2 Oligopeptidické diéty do 100 kcal/100 ml	p.o. sol.
Hradená liečba oligomérnymi diétami je indikovaná u dospelých pacientov s  malnutríciou potvrdenou podľa protokolu iniciálnej indikácie ambulantnej enterálnej výživy pre dospelých pacientov (protokol č.2, príloha č.1  k časti B indikačné obmedzenia) alebo u detí po dovŕšení štvrtého roku veku s malnutríciou potvrdenou podľa protokolu iniciálnej indikácie ambulantnej enterálnej výživy pre deti (protokol č.1 , príloha č.1  k časti B indikačné obmedzenia). 
Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne alebo čiastočne uhrádzajú dietetické potraviny predpísané a použité pri indikáciách zodpovedajúcich účelu určenia dietetickej potraviny uvedenému na jej obale. 
Základnou podmienkou hradenej liečby oligomérnymi diétami je vyplnený protokol č.2 alebo č.1  uchovávaný v zdravotnej dokumentácii predpisujúceho lekára. Medicínsky odôvodnená efektivita liečby oligomérnymi diétami sa priebežne sleduje a zaznamenáva do zdravotnej dokumentácie. 
Forma enterálnej výživy sa pri preskripcii vyznačí slovami „nutričná podpora“ alebo „plná enterálna výživa“ alebo značkou množstvového limitu pre príslušnú formu enterálnej výživy L7 alebo L8 na  zadnej strane lekárskeho predpisu a potvrdí sa podpisom a odtlačkom pečiatky preskribujúceho lekára.
Hradená liečba pri plnej výžive  nasogastrickou sondou alebo perkutánnou endoskopickou alebo chirurgickou gastrostómiou alebo jejunostómiou  si nevyžaduje predchádzajúci súhlas zdravotnej poisťovne.
Pre deti do veku 18 rokov a 365 dní a hradená liečba oligomérnymi diétami poskytuje bez predchádzajúceho súhlasu zdravotnej poisťovne a súčasne sa na ňu nevzťahuje množstvový limit L7 a L8.

V06EEB3 Diéty pri ochoreniach pečene s vlákninou do 150 kcal/100 ml	p.o. sol.
Hradená liečba hepatálnymi diétami je indikovaná u dospelých pacientov s ochorením pečene a malnutríciou potvrdenou podľa protokolu iniciálnej indikácie ambulantnej enterálnej výživy pre dospelých pacientov (protokol č.2, príloha č.1  k časti B indikačné obmedzenia) alebo u detí po dovŕšení štvrtého roku veku s ochorením pečene a malnutríciou potvrdenou podľa protokolu iniciálnej indikácie ambulantnej enterálnej výživy pre deti (protokol č.1, príloha č.1  k časti B indikačné obmedzenia). 
Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne alebo čiastočne uhrádzajú dietetické potraviny predpísané a použité pri indikáciách zodpovedajúcich účelu určenia dietetickej potraviny uvedenému na jej obale. 
Základnou podmienkou hradenej liečby hepatálnymi diétami je vyplnený protokol č.2 alebo č.1  uchovávaný v zdravotnej dokumentácii predpisujúceho lekára. Medicínsky odôvodnená efektivita liečby hepatálnymi diétami sa priebežne sleduje a zaznamenáva do zdravotnej dokumentácie. 
Forma enterálnej výživy sa pri preskripcii vyznačí slovami „nutričná podpora“ alebo „plná enterálna výživa“ alebo značkou množstvového limitu pre príslušnú formu enterálnej výživy L7 alebo L8 na  zadnej strane lekárskeho predpisu a potvrdí sa podpisom a odtlačkom pečiatky preskribujúceho lekára.
Hradená liečba pri plnej výžive  nasogastrickou sondou alebo perkutánnou endoskopickou alebo chirurgickou gastrostómiou alebo jejunostómiou  si nevyžaduje predchádzajúci súhlas zdravotnej poisťovne.
Pre deti do veku 18 rokov a 365 dní sa hradená liečba hepatálnymi diétami poskytuje bez predchádzajúceho súhlasu zdravotnej poisťovne a súčasne sa na ňu nevzťahuje množstvový limit L7 a L8.

V06EFB2 Diéty pre diabetikov s vlákninou do 100 kcal/100 ml p.o. sol
V06EFB3 Diéty pre diabetikov s vlákninou do 150 kcal/100 ml p.o. sol
Hradená liečba diabetickými diétami je indikovaná u dospelých pacientov s diabetom a malnutríciou potvrdenou podľa protokolu iniciálnej indikácie ambulantnej enterálnej výživy pre dospelých pacientov (protokol č.2, príloha č.1  k časti B indikačné obmedzenia) alebo u detí po dovŕšení štvrtého roku veku s diabetom a malnutríciou potvrdenou podľa protokolu iniciálnej indikácie ambulantnej enterálnej výživy pre deti (protokol č.1, príloha č.1  k časti B indikačné obmedzenia). 
Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne alebo čiastočne uhrádzajú dietetické potraviny predpísané a použité pri indikáciách zodpovedajúcich účelu určenia dietetickej potraviny uvedenému na jej obale. 
Základnou podmienkou hradenej liečby diabetickými diétami je vyplnený protokol č.2 alebo č.1  uchovávaný v zdravotnej dokumentácii predpisujúceho lekára. Medicínsky odôvodnená efektivita liečby diabetickými diétami sa priebežne sleduje a zaznamenáva do zdravotnej dokumentácie. 
Forma enterálnej výživy sa pri preskripcii vyznačí slovami „nutričná podpora“ alebo „plná enterálna výživa“ alebo značkou množstvového limitu pre príslušnú formu enterálnej výživy L7 alebo L8 na  zadnej strane lekárskeho predpisu a potvrdí sa podpisom a odtlačkom pečiatky preskribujúceho lekára.
Hradená liečba pri plnej výžive  nasogastrickou sondou alebo perkutánnou endoskopickou alebo chirurgickou gastrostómiou alebo jejunostómiou  si nevyžaduje predchádzajúci súhlas zdravotnej poisťovne.
Pre deti do veku 18 rokov a 365 dní sa hradená liečba diabetickými diétami poskytuje bez predchádzajúceho súhlasu zdravotnej poisťovne a súčasne sa na ňu nevzťahuje množstvový limit L7 a L8.

V06EFBX Diéty pre diabetikov s vlákninou do 100 kcal/100 ml - špecifický nutričný režim p.o. sol
Hradenú liečbu môže indikovať lekár u pacientov s diabetes mellitus 
	1.typu HbA1c > 8%, ak sa u nich napriek využitiu prandiálnych analogov inzulínu vyskytujú rezsistentné postprandiálne hyperglykémie a/ alebo opakované hypoglykémie a/alebo nadmerná variabilita glykémií (presahujúca rozmedzie menej ako 4 a viac ako 8 mmol/l),

2.typu na liečbe inzulínom s HbA1c > 8% a BMI > 30 kg/m2, ak sa u nich napriek využitiu prandiálnych analogov inzulínu, pri celkovej dávke inzulínu > 0,8 U/kg.Th, vyskytujú rezistentné postprandiálne hyperglykémie a/ alebo opakované hypoglykémie a/alebo nadmerná variabilita glykémií (presahujúca rozmedzie menej ako 4 a viac ako 8 mmol/l).

Podmienkou pokračujúcej hradenej liečby je zhodnotenie účinnosti terapeutického efektu  po šiestich mesiacoch liečby na základe kontroly HbA1c, ktorého hodnota musí byť nižšia aspoň o 0,5% oproti východzej hodnote, úpravy rezsistentných postprandiálných hyperglykémií alebo opakovaných hypoglykémií  alebo nadmernej variability glykémií.

V06EGA4 Diéty pri renálnej insuficiencii bez vlákniny do 200 kcal/100 ml s obsahom bielkovín ≥ 7 g na 100 ml
V06EGB4 Diéty pri renálnej insuficiencii s vlákninou do 200 kcal/100 ml a  obsahom bielkovín ≥ 7 g na 100 ml
V06EGC4 Diéty pri renálnej insuficiencii s vlákninou do 200 kcal/100 ml a  obsahom bielkovín ≤ 5 g na 100 ml
Hradená liečba renálnými diétami je indikovaná u dospelých pacientov s ochorením obličiek a malnutríciou potvrdenou podľa protokolu iniciálnej indikácie ambulantnej enterálnej výživy pre dospelých pacientov (protokol č.2, príloha č.1  k časti B indikačné obmedzenia) alebo u detí po dovŕšení štvrtého roku veku s ochorením obličiek a malnutríciou potvrdenou podľa protokolu iniciálnej indikácie ambulantnej enterálnej výživy pre deti (protokol č.1, príloha č.1  k časti B indikačné obmedzenia). 
Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne alebo čiastočne uhrádzajú dietetické potraviny predpísané a použité pri indikáciách zodpovedajúcich účelu určenia dietetickej potraviny uvedenému na jej obale. 
Základnou podmienkou hradenej liečby renálnými diétami je vyplnený protokol č.2 alebo č.1  uchovávaný v zdravotnej dokumentácii predpisujúceho lekára. Medicínsky odôvodnená efektivita liečby renálnými diétami sa priebežne sleduje a zaznamenáva do zdravotnej dokumentácie.  
Forma enterálnej výživy sa pri preskripcii vyznačí slovami „nutričná podpora“ alebo „plná enterálna výživa“ alebo značkou množstvového limitu pre príslušnú formu enterálnej výživy L7 alebo L8 na  zadnej strane lekárskeho predpisu a potvrdí sa podpisom a odtlačkom pečiatky preskribujúceho lekára.
Hradená liečba pri plnej výžive  nasogastrickou sondou alebo perkutánnou endoskopickou alebo chirurgickou gastrostómiou alebo jejunostómiou  si nevyžaduje predchádzajúci súhlas zdravotnej poisťovne.
Pre deti do veku 18 rokov a 365 dní sa hradená liečba renálnými diétami poskytuje bez predchádzajúceho súhlasu zdravotnej poisťovne a súčasne sa na ňu nevzťahuje množstvový limit L7 a L8.

V06EHA3 Diéty pri CHOCHP a respiračnej insuficiencii  postavené na báze tukov do  150 kcal/100 ml p.o. sol.
Hradená liečba diétami pri respiračných ochoreniach je indikovaná u dospelých pacientov s ochorením pľúc a malnutríciou potvrdenou podľa protokolu iniciálnej indikácie ambulantnej enterálnej výživy pre dospelých pacientov (protokol č.2, príloha č.1  k časti B indikačné obmedzenia) alebo u detí po dovŕšení štvrtého roku veku s malnutríciou potvrdenou podľa protokolu iniciálnej indikácie ambulantnej enterálnej výživy pre deti (protokol č.1, príloha č.1  k časti B indikačné obmedzenia). 
Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne alebo čiastočne uhrádzajú dietetické potraviny predpísané a použité pri indikáciách zodpovedajúcich účelu určenia dietetickej potraviny uvedenému na jej obale. 
Základnou podmienkou hradenej liečby diétami pri respiračných ochoreniach je vyplnený protokol č.2 alebo č.1  uchovávaný v zdravotnej dokumentácii predpisujúceho lekára. Medicínsky odôvodnená efektivita liečby diétami pri respiračných ochoreniach sa priebežne sleduje a zaznamenáva do zdravotnej dokumentácie. 
Forma enterálnej výživy sa pri preskripcii vyznačí slovami „nutričná podpora“ alebo „plná enterálna výživa“ alebo značkou množstvového limitu pre príslušnú formu enterálnej výživy L7 alebo L8 na  zadnej strane lekárskeho predpisu a potvrdí sa podpisom a odtlačkom pečiatky preskribujúceho lekára.
Hradená liečba pri plnej výžive  nasogastrickou sondou alebo perkutánnou endoskopickou alebo chirurgickou gastrostómiou alebo jejunostómiou  si nevyžaduje predchádzajúci súhlas zdravotnej poisťovne.
Pre deti do veku 18 rokov a 365 dní sa hradená liečba respiračnými diétami poskytuje bez predchádzajúceho súhlasu zdravotnej poisťovne a súčasne sa na ňu nevzťahuje množstvový limit L7 a L8.

V06EIA1 Roborujúce diéty s izoleucínom a vyšším obsahom D3  s vlákninou p.o. plv
Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov pri strate svalovej hmoty, sily a funkčnosti svalov u dospelých pacientov vo veku nad 65 rokov. Diéta sa v tejto terapeutickej indikácii hradí po dobu maximálne 12 týždňov za podmienky súčasnej rehabilitácie pacienta (aktívnej alebo pasívnej), o čom sa vedie záznam v zdravotnej dokumentácii pacienta a len za podmienky, že pacient neužíva inú dietetickú potravinu indikovanú v rovnakej indikácii.
Opakovaná hradená liečba si vyžaduje predchádzajúci súhlas zdravotnej poisťovne.


V06EIA3 Imunomodulačné diéty s omega 3 MK, MUFA, MCT do 150kcal/100 ml p.o. sol.
V06EIA4 Imunomodulačné diéty s omega 3 MK do 200kcal/100 ml p.o. sol.
V06EIB2 Imunomodulačné diéty s omega 3, MUFA, MCT, s glutamínom a arginínom do 100kcal/100 ml	p.o. sol.
Hradená liečba imunomodulačnými diétami je indikovaná u pacientov s potrebou  imunomodulácie a malnutríciou potvrdenou podľa protokolu iniciálnej indikácie ambulantnej enterálnej výživy pre dospelých pacientov (protokol č. 2, príloha č.1  k časti B indikačné obmedzenia) alebo pre deti (protokol č.1, príloha č.1  k časti B indikačné obmedzenia). 
Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne alebo čiastočne uhrádzajú dietetické potraviny predpísané a použité pri indikáciách zodpovedajúcich účelu určenia dietetickej potraviny uvedenému na jej obale. 
Základnou podmienkou hradenej liečby imunomodulačnými diétami je vyplnený protokol č.2 alebo č.1  uchovávaný v zdravotnej dokumentácii predpisujúceho lekára. Medicínsky odôvodnená efektivita liečby imunomodulačnými diétami sa priebežne sleduje a zaznamenáva do zdravotnej dokumentácie.
Forma enterálnej výživy sa pri preskripcii vyznačí slovami „nutričná podpora“ alebo „plná enterálna výživa“ alebo značkou množstvového limitu pre príslušnú formu enterálnej výživy L7 alebo L8 na  zadnej strane lekárskeho predpisu a potvrdí sa podpisom a odtlačkom pečiatky preskribujúceho lekára.
Hradená liečba pri plnej výžive  nasogastrickou sondou alebo perkutánnou endoskopickou alebo chirurgickou gastrostómiou alebo jejunostómiou  si nevyžaduje predchádzajúci súhlas zdravotnej poisťovne.
Pre deti do veku 18 rokov a 365 dní sa hradená liečba imunomodulačnými diétami poskytuje bez predchádzajúceho súhlasu zdravotnej poisťovne a súčasne sa na ňu nevzťahuje množstvový limit L7 a L8.

V06EIC3 Roborujúce diéty s vysokým obsahom bielkovín, arginínu a mikronutrientov do 150 kcal/100 ml p.o. sol.
Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov s dekubitmi III. a IV. štádia.   Roborujúca diéta sa hradí po dobu maximálne 12 týždňov.

V06EID3 Imunomodulačné diéty s HMB a vyšším obsahom D3 do 150kcal/100 ml	p.o. sol.
Hradená liečba imunomodulačnými diétami je indikovaná u pacientov
	s potrebou  imunomodulácie a malnutríciou potvrdenou podľa protokolu iniciálnej indikácie ambulantnej enterálnej výživy pre dospelých pacientov (protokol č. 2, príloha č.1  k časti B indikačné obmedzenia).  

Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne alebo čiastočne uhrádzajú dietetické potraviny predpísané a použité pri indikáciách zodpovedajúcich účelu určenia dietetickej potraviny uvedenému na jej obale. 
Základnou podmienkou hradenej liečby imunomodulačnými diétami je vyplnený protokol č.2 uchovávaný v zdravotnej dokumentácii predpisujúceho lekára. Medicínsky odôvodnená efektivita liečby imunomodulačnými diétami sa priebežne sleduje a zaznamenáva do zdravotnej dokumentácie.
Forma enterálnej výživy sa pri preskripcii vyznačí slovami „nutričná podpora“ alebo „plná enterálna výživa“ alebo značkou množstvového limitu pre príslušnú formu enterálnej výživy L7 alebo L8 na  zadnej strane lekárskeho predpisu a potvrdí sa podpisom a odtlačkom pečiatky preskribujúceho lekára.
Hradená liečba pri plnej výžive  nasogastrickou sondou alebo perkutánnou endoskopickou alebo chirurgickou gastrostómiou alebo jejunostómiou  si nevyžaduje predchádzajúci súhlas zdravotnej poisťovne;
	pri strate svalovej hmoty alebo na obmedzenie  straty svalovej hmoty, sily a funkčnosti svalov u dospelých pacientov vo veku nad 64 rokov alebo dospelých  pacientov pripútaných  na lôžko dlhšie ako tri dni vrátane hospitalizácie. Imunomodulačná diéta sa v tejto terapeutickej indikácii hradí po dobu maximálne 12 týždňov  za podmienky súčasnej rehabilitácie pacienta (aktívnej alebo pasívnej), o čom sa vedie záznam v zdravotnej dokumentácii pacienta.


V06EIE1 Imunomodulačné diéty s MCT, TGF beta 2 pri nešpecifických zápaloch čriev  p.o. plv.
Hradená liečba imunomodulačnými diétami je indikovaná 
	pri Crohnovej chorobe u pacientov vo veku od 5 do 18 rokov a 365 dní ako liečba prvej voľby,
	pri Crohnovej chorobe u dospelých pacientov ako liečba v akútnej fáze ochorenia, pokiaľ liečba kortikoidmi nie je možná,

u pacientov s potrebou  imunomodulácie a malnutríciou potvrdenou podľa protokolu iniciálnej indikácie ambulantnej enterálnej výživy pre dospelých pacientov (protokol č. 2, príloha č.1  k časti B indikačné obmedzenia) alebo pre deti (protokol č.1, príloha č.1  k časti B indikačné obmedzenia). 
Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne alebo čiastočne uhrádzajú dietetické potraviny predpísané a použité pri indikáciách zodpovedajúcich účelu určenia dietetickej potraviny uvedenému na jej obale. 
Základnou podmienkou hradenej liečby imunomodulačnými diétami je vyplnený protokol č. 2 alebo č.1 uchovávaný v zdravotnej dokumentácii predpisujúceho lekára. Medicínsky odôvodnená efektivita liečby imunomodulačnými diétami sa priebežne sleduje a zaznamenáva do zdravotnej dokumentácie. 
Forma enterálnej výživy sa pri preskripcii vyznačí slovami „nutričná podpora“ alebo „plná enterálna výživa“ alebo značkou množstvového limitu pre príslušnú formu enterálnej výživy L7 alebo L8 na  zadnej strane lekárskeho predpisu a potvrdí sa podpisom a odtlačkom pečiatky preskribujúceho lekára.
Hradená liečba pri plnej výžive  nasogastrickou sondou alebo perkutánnou endoskopickou alebo chirurgickou gastrostómiou alebo jejunostómiou  si nevyžaduje predchádzajúci súhlas zdravotnej poisťovne.
Pre deti do veku 18 rokov a 365 dní sa hradená liečba imunomodulačnými diétami poskytuje bez predchádzajúceho súhlasu zdravotnej poisťovne a súčasne sa na ňu nevzťahuje množstvový limit L7 a L8.




