CENNÍK
zdravotných výkonov a služieb s tým spojených
Hematológia a transfúziológia
zdravotný výkon
Vstupné komplexné vyšetrenie pacienta (kompletná anamnéza, vyšetrenie
všetkých orgánových systémov, založenie zdravotnej dokumentácie, zhodnotenie
výsledkov vyšetrení, diagnostický záver, liečebný plán a/alebo zaradenie do
dispenzárnej starostlivosti, odoslanie pacienta na ďalšie laboratórne, prístrojové
alebo odborné vyšetrenia – vypísanie žiadaniek, poučenie pacienta, vypísanie
receptov a lekárskej správy, ak vyšetrenie trvá dlhšie ako 30 minút.
Opakujúce sa cielené vyšetrenie alebo dispenzárna kontrola (cielená
anamnéza, resp. anamnéza od poslednej kontroly), popis subjektívnych ťažkostíí,
objektívny nález, zhodnotenie výsledkov, vypísanie správy, záver, vypracovanie
plánu do nasledujúcej kontroly. Poučenie o diéte a životospráve a predvolanie na
vyšetrenie je súčasťou výkonu, ak vyšetrenie trvá dlhšie ako 20 minút.
Kontrolné vyšetrenie vrátane rád a dokumentácie, ak vyšetrenie trvá dlhšie ako
15 minút.
Vyhodnotenie laboratórnych výsledkov vo vzťahu k zdravotnému stavu
lekárom špecializovanej starostlivosti
Zhodnotenie výsledkov komplexného hemokoagulačného vyšetrenia a
klinická interpretácia porúch hemostázy s návrhom terapie
Príplatok za sťažený výkon pri vyšetrení pacienta ťažko mobilného,
imobilného, mentálne postihnutého, dementného, zrakovo alebo sluchovo
postihnutého
Hlásenie infekčných chorôb, onkologického ochorenia, hlásenie nežiadúcich
účinkov lieku, hlásenie potransfúznej reakcie
Správa o chorobe len na osobitné vyžiadanie zdravotnej poisťovne, napríklad
návrh na liečbu v zahraničí zdravotnej poisťovni Európskej únie
Vystavenie lekárskeho nálezu, alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie a účely
sociálnych a iných osobných potrieb
Používanie svetového jazyka pri komunikácii s pacientom
Vyšetrenie a posúdenie chorého na priznanie choroby z povolania
Odber krvi do uzavretého systému, alebo odber pri podozrení na infekčné
ochorenie, za každú odberovú súpravu
Injekcia intrakutánna, subkutánna alebo intramuskulárna (cena nezahŕňa
liečivo)
Injekcia intravenózna (cena nezahŕňa liečivo)
Odobratie kapilárnej krvi

Platný od 15. 11. 2020
cena

50 eur

40 eur

30 eur
20 eur
25 eur
15 eur
10 eur
30 eur
30 eur
100 % príplatok k výkonu
50 eur
2 eurá
10 eur
15 eur
5 eur

Zavedenie katétra do periférnej cievy (cena zahŕňa výkon + ŠZM)

15 eur

Infúzia intravenózna v trvaní od 10 do 30 minút (cena nezahŕňa cenu liečiva)
Infúzia intravenózna v trvaní viac ako 30 minút vrátane výmeny infúznych fliaš
(cena nezahŕňa cenu liečiva)
Transfúzia krvného prípravku vrátane skúšky kompatibility a znášanlivosti (cena
nezahŕňa transfúzny prípravok)
Transfúzia každého ďalšieho krvného prípravku v nadväznosti na výkony č.
280 vrátane skúšky kompatibility a znášanlivosti (nezahŕňa cenu transf. prípravkov)
Odber krvi zo žily/venepunkcia, najmenej 200 ml krvi

15 eur
25 eur
25 eur
35 eur
25 eur

zdravotný výkon
Odber/ster a odoslanie biologického materiálu na mikrobiologické,
bakteriologické, sérologické, mykologické, virologické a parazitologické
vyšetrenie (nezahŕňa cenu vyšetrenia)
Umelé dýchanie (napríklad z úst do úst, dýchanie vakom, dýchanie aparátom)

20 eur

Umelé dýchanie a extratorakálna tlaková masáž srdca

30 eur

Ústna a nasotracheálna intubácia

15 eur

Inhalácia kyslíka vrátane inhalovaného kyslíka, za každých 30 minút

10 eur

Lokálna anestézia pri bolestivom ošetrení, pri jednom ošetrení (nezahŕňa cenu
liečiva)
Punkcia kostnej drene s aspiráciou drene (cena zahŕňa výkon + ŠZM)
Trepanobiopsia s odobratím vzorky kostnej drene (cena zahŕňa výkon + špeciálny
ŠZM)
Platba za liek A skupiny

Doplatok za AS liek – pacient poistený v zdravotnej poisťovni v SR

Platba za AS liek
Vystavenie receptu bez vyšetrenia ( za každý 1 ks Rp.)

cena
7 eur

10 eur
50 eur
65 eur
platba v plnej výške
nákupnej ceny lieku
doplatok je vo výške
rozdielu
nákupnej ceny a aktuálnej
ceny daného mesiaca podľa
Kategorizačného zoznamu
liekov MZ SR
platba v plnej výške
nákupnej ceny lieku
1 euro

Lekárska genetika
zdravotný výkon
Komplexné genetické vyšetrenie pacienta (kompletná anamnéza,
genealógia, založenie zdravotnej dokumentácie, zhodnotenie prinesených
výsledkov vyšetrení, indikácia vyšetrení a odoslanie pacienta na ďalšie
vyšetrenia – vypísanie žiadaniek, poučenie pacienta
Genetická konzultácia – kontrola
Odber krvi za každú odberovú súpravu
Spracovanie vzorky (napr. INK – izolácia nukleovej kyseliny) pred
odoslaním do externého laboratória a odoslanie vzorky
Spracovanie vzorky krvi pred odoslaním na FISH diagnostiku
a odoslaním do externého laboratória
Vyšetrenie vzorky biologického materiálu v externom laboratóriu v
Slovenskej republike

Spracovanie žiadanky v cudzom jazyku a odoslanie vzorky do
zahraničného laboratória (cena nezahŕňa cenu vyšetrenia)
Vyšetrenie vzorky biologického materiálu v externom laboratóriu
mimo Slovenskej republiky

Spracovanie a vyhodnotenie cytogenetického vyšetrenia do 14
dní/nadštandardná služba
NIPT – Tommorow test

Cena za laboratórny parameter*

cena
60 eur
30 eur
2 eurá
15 eur
50 eur
cena vyšetrenia 1 parametra
podľa Cenníka externého
laboratória

15 eur
cena vyšetrenia 1 parametra
podľa Cenníka zahraničného
laboratória

15 eur
339 eur
cena vyšetrenia 1 parametra
podľa platného Cenníka
interného/externého/zahrani
čného laboratória

* Platí len pre Ambulanciu lekárskej genetiky, ul. Šancová 110, 831 04 Bratislava

Pracovisko jednodňovej zdravotnej starostlivosti
v odbore gynekológia a pôrodníctvo
zdravotný výkon
Odber plodovej vody pod usg kontrolou ( zahŕňa ŠZM )
3D/4D Prenatálne usg vyšetrenie plodu ( zahŕňa max. 2 fotografie z
vyšetrenia) v 20.-24.týždni tehotenstva
Každá ďalšia fotografia z 3D/4D usg vyšetrenia plodu na žiadosť
pacientky
Platba za A liek
Doplatok za AS liek

cena
150 eur
85 eur
á 7 eur
podľa aktuálnej ceny
z Kategorizačného zoznamu
liekov v danom mesiaci
podľa aktuálnej ceny
z Kategorizačného zoznamu
liekov v danom mesiaci
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