Cenník zdravotných výkonov a služieb
pri ktorých možno požadovať úhradu
V súlade so zákonom 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, zákonom č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotných
pracovníkoch, stavovských organizáciach v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, zákonom č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti
uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s
poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, ktorými sa vymedzujú
rozsahy výkonov, a podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. a zákona č. 18/1996 Z.z. o
cenách v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 777/2004 Z.z. o výške úhrady
poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
Názov zdravotníckeho zariadenia: ECOMEDIS s. r. o., neštátna chirurgická ambulancia
Miesto výkonu činnosti: Poliklinika Tehelná, Tehelná 26, 831 03 Bratislava
Prehliadky a lekársky posudok – výsledok posúdenia zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej
činnosti ( na základe platných zákonných noriem )
O zdravotnej spôsobilosti pred pobytom v zahraničí, pre let lietadlom a podobne (Z02.8)

20 eur

Vyšetrenie pred športovou súťažou (Z02.5)

30 eur

Výkony na žiadosť pacienta:
Vyšetrenie v ordinačných hodinách mimo zdravotného poistenia, na vlastnú žiadosť pacienta (Z02.8)
30 eur
Kontrolné vyšetrenie na vlastnú žiadosť pacienta ( Z02.8)

20 eur

Vyšetrenie mimo ordinačných hodín (Z02.8)

30 eur

Vyšetrenie pre poistovňu (Z02.8)

30 eur

Vyplnenie tlačiva úrazového poistenia pre poistovňu (Z02.8)

30 eur

Konzultačné služby špecialistu ( second opinion, poradenstvo, konzultácia )(Z02.8)

20 eur

Sklerotizácia varixov, jedno sedenie

100 eur

Čiastočné odstránenie nechtu nohy, úprava necht. Lôžka (Z41.8)

50 eur

Plastika zarastajúceho nechtu (Z41.8)

50 eur

Excízia névu, respektívne kožného útvaru, príplatok za nadštandard (Z02.8)

30 eur

Excízia névu, respektívne kožného útvaru 2-3 ložiská ( za každé ) príplatok za nadštandard
(Z02.8)

20 eur

Chirurgické výkony pre iné ako terapeutické dôvody ( kozmetické šitie rany a pod.)

30 eur

Bližšie neurčené chirurgické výkony pre iné ako terapeutické dôvody (Z41.9)

30 eur

Vydávanie lekárskych potvrdení (Z02.7)

10 eur

Iné vyšetrenie na administratívne účely (Z02.8)

30 eur

Výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť pacienta (Z02.8)

5 eur

Vystavenie tlačiva, náhradných hlásení, iných tlačív, pri strate atď (Z02.8)

5 eur

Vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno-právne a správne
konanie - žiadosť pacienta (Z02.8)

30 eur

Príplatok za administratívny výkon s vyhotovením do 24 hodín od požiadania (Z02.8)

30 eur

Bližšie neurčené vyšetrenie na administratívne účely (Z02.9)

30 eur

Iná plastická operácia pre neprijateľnú kozmetickú vadu (Z41.1)

50 eur

Korekčná operácia jazvy – kozmetická indikácia (Z41.1)

50 eur

Návšteva v byte na žiadosť pacienta – cesta k pacientovi (Z02.9)

50 eur

Návšteva v byte komplexné vyšetrenie pacienta (Z02.9)

50 eur

Návšteva v byte – kontrolné vyšetrenie pacienta (Z02.9)

30 eur

Poplatok za nenahlásenie zmeny ZP ( návrat z EU ) za každý mesiac (Z02.8)

5 eur

Vypísanie lekárskej správy v cudzom jazyku, velký formát A4 (Z02.8)
Vypísanie lekárskej správy v cudzom jazyku, malý formát A5 (Z02.8)

100 eur
50 eur

Poplatok za manažment klienta (Z02.8)

30 eur

Operačná korekcia jazvy (Z41.9)

60 eur

Elektrokoagulácia jedného kožného ložiska ( bradavica, výrastok, zhrubnutá koža )
(Z41.8)

30 eur

Rezervácia termínu (Z02.8)

10 eur

platí od 15.08.2022

…...............................................
poskytovateľ zdravotnej starostlivosti

