
JE TO 
MOŽNÉ
I BEZ PICHANIA DO PRSTA

Viac informácií zistíte na www.freestylelibre.sk
Bezplatná infolinka 0800 189 564

Deti do dovŕšenia 19. roku veku s DM 1. typu, 
ktoré sú na inzulínovej pumpe alebo intenzifi kovanej 
inzulínovej terapii; s potenciálom zlepšenia kompenzá-
cie alebo jej udržania či iného medicínskeho benefi tu 
deklarovaného navrhujúcim lekárom. Prehodnotenie 
úhrady po každom roku liečby zdravotnou poisťovňou na 
základe žiadosti ošetrujúceho lekára a pri dokázateľnom 
využití minimálne 90 % senzorov uhradených v uplynu-
lom roku a dosiahnutom medicínskom benefi te

DM 1. typu na IP a ITT s potenciálom zlepšenia 
kompenzácie alebo jej udržania či iného medicínskeho be-
nefi tu deklarovaného navrhujúcim lekárom. Prehodnotenie 
úhrady po každom roku liečby zdravotnou poisťovňou na 
základe žiadosti ošetrujúceho lekára a pri dokázateľnom 
využití minimálne 90 % senzorov uhradených v uplynulom 
roku a dosiahnutom medicínskom benefi te

Od 1. 1. 2023 bude pre FGM platiť nasledujúce indikačné obmedzenie a alokované ročné fi nančné limity 

Gravidné diabetičky 1. typu

INDIKAČNÉ OBMEDZENIE FINANČNÝ LIMIT LIMIT VYSTAČÍ NA

1 635,00 €
/rok

1 x + 26 x+ 26 x

alebo 27 x27 x

1 450,00 €
/rok

650,00 €
/rok

1 x + 23 x+ 23 x

alebo 24 x24 x

1 x + 9 x

alebo 10 x10 x

+ 1 senzor s doplatkom 8,90 €

+ 1 senzor s doplatkom 8,90 €

Obvyklá cena Kód ZP Názov Doplnok

59,90 EUR D 99161 Systém na neinvazívne sledovanie glykémie 
FreeStyle Libre Flash čítačka - súprava s čítačkou

59,90 EUR D 99162 Systém na neinvazívne sledovanie glykémie 
FreeStyle Libre Flash senzor - súprava so snímačom

(bez čítačky)

(bez čítačky)

(bez čítačky)



Preskripcia v prvom roku hradenia senzorov 
poisťovňou - vykázať Dg.E10.92

Ročné limity uvedené v Limitnej tabuľke sa sledujú v periodicite kalendárneho roku. 
Pri vstupe do systému v priebehu kalendárneho roka má diabetik nárok na pomernú časť 
sebe prislúchajúceho limitu.

Nie je možná preskripcia pomôcok CGM a FGM súčasne.

Zmena z CGM na FGM (alebo naopak) je možná až po uplynutí ročného fi nančného 
limitu, v ďalšom kalendárnom roku. 

Preskripcia v daľ ších rokoch
(opakovaný predpis) - vykázať Dg.E10.93

  Dg. O24.0 – Diabetes mellitus v gravidite

KRITERIÁ PRE POKRAČOVANIE V LIEČBE POMÔCKAMI PRE FGM (FLASH GLUCOSE 
MONITORING) D12.4 PO PRVOM ROKU A KAŽDOM ĎALŠOM:

1. Compliance pacienta k liečbe
 • 8 skenov za deň
 • pravidelná návšteva odbornej ambulancie
 • adherencia pacienta, spolupracujúci pacient

2. Preukázaný medicínsky benefi t
 • pokles hladiny HbA1c o 10 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom 
   (za predpokladu porovnania výsledku tou istou metódou); alebo 
 • pokles výskytu dokumentovaných hypoglykémií o 30%; alebo
 • stabilizácia dobrej kompenzácie (HbA1c < 7,5 % DCCT) alebo
 • zlepšenie variability

Systém na okamžité monitorovanie glukózy FreeStyle Libre (Čítačka) a Systém na okamžité monitorovanie glukózy FreeStyle Libre (Senzor) 
sú zdravotníckymi pomôckami. Číslo notifi kovanej osoby: 2797. Čítajte pozorne príručku používateľa a informácie o bezpečnom používaní. 
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