AMBULANCIA BEZ ZMLUVNÉHO VZŤAHU SO ZDRAVOTNOU POISŤOVŇOU
Z OZ N AM ZD R AV OT N Ý CH V Ý K O NO V

D O P L N KO V Ý C H

S LU ŽI E B

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, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách 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 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 zdravotného výkonu
Štandardný preventívny program (lekárska prehliadka) ADAM/EVA
Nadštandardný preventívny program K-O (kardiologicko – onkologický)
RAPI test H. Pylori
Test Haemoccult
Gynekologické vyšetrenie
USG prsníkov
Objednanie pacienta v Trenčíne
Objednanie pacienta v SR
Objednanie pacienta mimo SR
USG (2D)- samostatný orgán
USG(2D)- urolog.-prostata,moč.mechúr
DUS (3D)-1 orgán
USG(2D) - abdomen
USG (2D)- Krk,štítna žľaza,lymf.uzliny
USG-komplet k LPP pre zmluvného klienta
Ultrasonografické vyšetrenie vnútorných orgánov, štítnej žľazy k int.vyšetreniu
Ultrasonografické vyšetrenie vnút. orgánov,štítnej žľazy-komplet-samoplatca
ECHO – KG
Ergometria + ECHO – KG
ORL vyšetrenie
ORL kontr.vyšetrenie
Prenájom priestorov 1 hod.
Permanentka na regeneráciu 10 bodová
Darčeková poukážka na regeneráciu Kúpele Juh Trenčín (samostatne)
Darčeková poukážka na regeneráciu Kúpele Juh Trenčín pri zakúpení preventívneho programu:
ADAM/EVA alebo NADŠTANDARD K+O
POUKAZ-rehabilitačná liečba/ks
Epidemiologické poradenstvo v trvaní 30 min.
Medzinárodný očkovací preukaz / vystavenie /
Medzinárodný zdravotný preukaz / vystavenie /
Zápisník bezpečnosti práce / vystavenie /
Fyziatrické vyšetrenie – poradenstvo
Iridológia - vyšetrenie
Iridológia - konzultácia /15 min/
Kožné vyšetrenie - všeobecne, konzultácia
Očné vyšetrenie pre výkon PZS
Očné vyšetrenie perimetrom pre výkon PZS a letecké lekárstvo
Očné vyšetrenie pre letecké lekárstvo
Psychologické vyšetrenie / nad 3 pacientov */
Hepasan
Prostasan
Hemorsan
BIOSCAN
Synchro Levels
Zdrav.brožúra
Psychologické vyšetrenie

Cena
EUR
213,00
254,60
3,50
3,50
31,53
18,60
3.32
6,64
16,60
19,80
18,60
19,80
24,90
18,60
19,80
24,90
36,51
24,90
34,90
16,60
11,62
66,40
15,00
15,00
8,00
7,50
16,60
2,66
9,29
2,66
16,60
82,98
16,60
11,62
15,00
15,00
20,00
31,87
3,80
3,80
3,80
7,00
22,50
2,42
58,00

Spoločnosť Falck Healthcare a.s., ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti určuje ceny v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 a 2 zákona č. 18/1996 Z. z.
o cenách.
Tento cenník stanovuje ceny zdravotnej starostlivosti poskytovanej za úhradu, ak zdravotná starostlivosť
• presahuje rámec verejného zdravotného poistenia a poskytovateľ môže požadovať úhradu podľa osobitných predpisov
• nepresahuje rámec verejného zdravotného poistenia, ale poskytuje sa osobe na jej žiadosť

Prevádzka: Poliklinika JUH, Halalovka 63, Trenčín
Cenník je platný od 01.09.2016.

AMBULANCIA BEZ ZMLUVNÉHO VZŤAHU SO ZDRAVOTNOU POISŤOVŇOU

ZOZNAM ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV
AMBULANCIA INTERNÉHO LEKÁRSTVA II.
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, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách 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 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 výkonu

Cena
EUR

Interné vyšetrenie
EKG vyšetrenie + popis
Spirometrické orientačné vyšetrenie /PFM/
Spirometrické vyšetrenie komplexne /pri indikácii lekárom/
Vyšetrenie tlaku krvi / učtov. samostatne /
Vyšetrenie moču chemicky
Vyšetrenie moču činidlami
Náklady na odber krvi do jednej skúmavky
Náklady na odber za každú nasledujúcu skúmavku
Vyhodnotenie absolvovaných vyšetrení a laboratórnych výsledkov lekárom špecializovanej amb.
Vypracovanie špeciálneho farmakologického postupu /komplexná analýza/
Pohovor s pac. o závisl. na alkohole a narkotikách,poučenie o rizik.fakt. /10 min.
Kontrola krvného tlaku pri liečení hypertenzie I.
Poskytnutie info pac. alebo zákon. zástupcovi v súvisl. so zdrav.stavom /10 min.
Komplex. inter. vyš. dlhšie ako 30 min, vypísanie žiadaniek, Rp,poučenie
Písomný rozpis diéty pri poruchách výživy a látkovej výmeny
ECHO – KG
Ergometria + ECHO – KG
Komunikácia v cudzom jazyku
Administratívne práce -zahŕňa prácu recepcie / 4 min. x 1,33€/
Administratívne práce – zahŕňa prácu recepcie /10 min. x 1,33€/
Lekárske vyšetrenie a potvrdenie na vedenie motorového vozidla/vrátane EKG/
Lekárske vyšetrenie a potvrdenie na spôsob. držania strelnej zbrane/vrát.EKG/
Lekárske vyšetrenie a posudok pred pobytom v zahraničí,pre let lietadlom apod.
Lekárske vyšetrenie a posudok pred prácou v zahraničí
Lekárske vyšetrenie a posudok pre štúdium na SOU,SŠ a VŠ
Lekárska prehliadka v súvislosti s výkonom povolania -vstupná,periodická,mimoriadna,výstupná+vystavenie
pracovno-lek. posudku
Lekárske vyšetrenie pred športovou súťažou
Admin.práce ambulancie/lekár,zdrav.sestra/pri dobe určitej podľa náročnosti výkonu /celk.cena = čas v min.x
1,33€ za 1 min./
Vystavenie lekárskej správy,posudku, vypísanie , potvrdenie a iné vyšetrenie na administrativne účely:
-pre políciu,súdy a pod. /10-30 min./
-pre potreby súdu,občiansko-právne,trestno-právne a správne konanie na žiadosť občana /10-40 min./
- pre byt.podnik,RUVZ a pod. /10-30 min./
- pre komerčné poisťovne /10-40 min./
Vystavenie náhradných hlásení,tlačív PN,pri strate,storne PN,strate receptu a iných tlačív
Výpis zo zdravotnej dokumentácie – na vlastnú žiadosť pacienta /10-40 min./
Výpis zo zdravotnej dokumentácie klienta – podrobná lekárska správa

20,00
15,00
3,32
10,00
10,00
6,30
6,30
7,14
2,66
10,62
10,62
13,33
10,00
13,33
47,30
10,62
24,90
34,90
24,90
6,00
13,50
52,80
52,80
52,80
52,80
52,80
40,50
27,72
1,33

2,95
24,90

Spoločnosť Falck Healthcare a.s., ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti určuje ceny v súlade s ustanovením § 3
ods. 1 a 2 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.
Tento cenník stanovuje ceny zdravotnej starostlivosti poskytovanej za úhradu, ak zdravotná starostlivosť
• presahuje rámec verejného zdravotného poistenia a poskytovateľ môže požadovať úhradu podľa osobitných
predpisov
• nepresahuje rámec verejného zdravotného poistenia, ale poskytuje sa osobe na jej žiadosť

Prevádzka: Poliklinika JUH, Halalovka 63, Trenčín
Cenník je platný od 01.03.2017.

AMBULANCIA BEZ ZMLUVNÉHO VZŤAHU SO ZDRAVOTNOU POISŤOVŇOU

AMBULANCIA BEZ ZMLUVNÉHO VYŤAHU
V ŠEOBECNÁ AM BULANCIA PRE DOSPELÝCH

INFÚZNY STACIONÁR,
LSPP PRE DOSPELÝCH
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, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách 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 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 zdravotného výkonu
Lekárske vyšetrenie nezmluvného klienta so ZP
Lekárske vyšetrenie a potvrdenie na vedenie motorového vozidla/vrátane EKG/
Lekárske vyšetrenie a potvrdenie na spôsob. držania strelnej zbrane/vrát.EKG/
Lekárske vyšetrenie pred aplikáciou očkovacej látky,nehradenej zo ZP pred cestou do zahraničia a
pod. – na vlastnú žiadosť
Lekárske vyšetrenie na zistenie požitia alkoholu
Lekárske vyšetrenie na zistenie požitia návykových látok
Lekárske vyšetrenie na prácu v potravinárstve
Lekárske vyšetrenie a posudok pred pobytom v zahraničí,pre let lietadlom apod.
Lekárske vyšetrenie a posudok pred prácou v zahraničí
Lekárska prehliadka v súvislosti s výkonom povolania vstupná,periodická,mimoriadna,výstupná+vystavenie pracovno-lek. posudku
Lekárske vyšetrenie a potvr. prihl. na SŠ a VŠ /pri platnosti LPP/
Potvrdenie prihlášky na SŠ a VŠ - za každú ďalšiu prihlášku
Potvrdenie o návšteve lekára na vlastnú žiadosť pri plat. zdrav.výkonoch
Vyšetrenie EKG a popis–nezmluvný klient
Lekárske vyšetrenie pred športovou súťažou
Lekárske vyšetrenie pred aplikáciou očkovacej látky,nehradenej zo ZP pred cestou do zahraničia a
pod. – na vlastnú žiadosť
Administratívne práce recepcie pri odbere krvi
Odber krvi na doporučenie iného odborného lekára mimo ZP na vlastnú žiadosť
Odber krvi za každú nasled. skúmavku pre iného odb.lekára mimo ZP na vlastnú žiadosť
Náklady na odber krvi - zistenie infekčného ochorenia na vlastnú žiadosť
Vyšetrenie moču chemicky - na vlastnú žiadosť
Vyšetrenie moču činidlami - na vlastnú žiadosť
Vyšetrenie zrakovej ostrosti -na vlastnú žiadosť
Vyšetrenie farbocitu pomocou tabuľky -na vlastnú žiadosť
Podanie injekcie do žily -na vlastnú žiadosť
Podanie injekcie /do svalu, podkožne/ - na vlastnú žiadosť
Telefonické objednanie pacienta na vyš. k odb.lekárovi v Trenčíne-na vl.žiadosť
Telefonické objednanie pacienta na vyš. k odb. lekárovi v SR-na vlastnú žiadosť
Rebox – fyzikálna liečba – 1 procedúra
Inhalačná liečba / 15 min. / 1 sedenie
Vypracovanie špeciálneho farmakologického postupu /komplexná analýza/
Pohovor s pac. o závisl. na alkohole a narkotikách, poučenie o rizik.fakt. /cca 10´
Kontrola krvného tlaku pri liečení hypertenzie I. u nezml.pacienta
Poskytnutie info pac. alebo zákon. zástupcovi v súvisl. so zdrav.stavom/cca 10´
Vystavenie PN pre pacienta poisteného mimo SR
Komunikácia v cudzom jazyku
Doporučenie k odb.lekárovi, RTG a pod. - na vlastnú žiadosť
Poplatok za registráciu a evidenciu zdr.dokumentácie nekapit.pacienta na 2 roky
Krátka správa lekára LSPP pre ošetrujúceho lekára

cena
25,20
63,00
63,00
28,20
63,00
63,00
63,00
63,00
63,00
63,00
48,00
7,00
3,00
15,00
28,20
28,20
1,33
7,14
2,66
18,90
6,30
6,30
8,82
5,00
12,60
8,82
3,32
6,64
5,00
5,00
10,62
13,33
10,00
13,33
11,34
24,90

7,50
30,00
5,00

Názov zdravotného výkonu
Admin.práce ambulancie/lekár,zdrav.sestra/pri dobe určitej podľa náročnosti výkonu
/celk.cena = čas v min.x 1,33€ za 1 min./
Vystavenie lekárskej správy, vypísanie , potvrdenie a iné vyšetrenie na administrativne
účely:
-pre políciu,súdy a pod. /10-30 min./
- pre byt.podnik,RUVZ a pod. /10-30 min./
- pre komerčné poisťovne /10-40 min./
Vystavenie náhradných hlásení,tlačív PN,pri strate,storne PN,strate receptu,vystavovanie
tlačív PN, potvrdení PN,ak to nehradí Sociálna poisťovňa
Konzultácia pacienta,preverenie zdrav.stavu,kontrola pri dobe určitej /aa 10 min.
Výpis zo zdravotnej dokumentácie klienta – podrobná lekárska správa
Infúzna liečba - podanie
Lekárske vyšetrenie pred infúznou liečbou /bez EKG/
Lekárske vyšetrenie po infúznej liečbe
Lekárske vyšetrenie pred oxygenoterapiou
Infúzna súprava
Infúzny roztok F 1/1 250 ml
Infúzny roztok F 1/1 500 ml
Infúzny roztok F1/2 250 ml
Infúzny roztok F 1/2 500 ml
Infúzny roztok GLU 5% 250 ml
Infúzny roztok GLU 5% 500 ml
Infúzny roztok GLU 10% 250 ml
Infúzny roztok GLU 10% 500 ml
MgSO4 10% inj.
Mesocain inj.
Novalgin inj.
Dolmina inj.
Torecan Inj.
Calcium inj.
Cardilan inj.
Oxantil inj.
Oikamid inj.
Milgamma inj.
Mydocalm inj.
Guajacuran inj.
Trental inj.
Cavinton inj.
Enelbin inj.
Veral inj.
Degan inj.
Ebrantil 25 mg tbl.
Tramal 50 ml inj.
HDC inj.
Almiral inj.
Vitamín C inj. + podanie
BALIČEK 1: Infúzna liečba vit. C / 3
BALIČEK 2: Infúzna liečba vit. C / 5
Chiraflex
BalbCare -zábal na ruky
Sonda k Oxygenoterapii
Oxygenoterapia 2,5 l k infúznej liečbe
Oxygenoterapia 2,5 l
VKT , 5 l OXY
Očk.vakcina TWINRIX

Cena v €
1,33

2,66
13,33
22,60
6,00
20,00
10,00
10,00
0,60
1,00
1,20
1,30
1,50
1,30
1,50
1,40
1,50
0,82
1,80
0,82
1,00
0,60
0,83
0,85
0,42
1,53
2,15
1,50
1,25
0,51
0,56
6,57
0,94
3,46
1,00
30,00
75,00
125,00
1,00
5,50
3,00
4,50
6,64
13,28
85 € + 10%
DPH

Spoločnosť Falck Healthcare a.s., ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti určuje ceny v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 a 2 zákona č. 18/1996 Z. z.
o cenách.
Tento cenník stanovuje ceny zdravotnej starostlivosti poskytovanej za úhradu, ak zdravotná starostlivosť
• presahuje rámec verejného zdravotného poistenia a poskytovateľ môže požadovať úhradu podľa osobitných predpisov
• nepresahuje rámec verejného zdravotného poistenia, ale poskytuje sa osobe na jej žiadosť

Prevádzka: Poliklinika JUH, Halalovka 63, Trenčín
Cenník je platný od 01.01.2018.

AMBULANCIA BEZ ZMLUVNÉHO VZŤAHU SO ZDRAVOTNOU POISŤOVŇOU
ZOZNAM
Z D R AV OT NÝ C H V Ý K O NO V
OT OR I N OL AR Y N G O L O GI CKE J AM B U L AN CI E

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, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách 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 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 výkonu
ORL vyšetrenie a audiometria
Audiometria obojstranne
Orientačné vyšetrenie sluchu / šepot, hlasná reč, ladičky /
Orientačné vyšetrenie a audiometria pre pilotov II. tr.
Vyšetrenie cudzinca
Inhalačná liečba, 1 podanie cca 15 min
Náklady na odber krvi do jednej skúmavky
Náklady na odber za každú nasledujúcu skúmavku
Podanie injekcie do žily
Podanie injekcie /do svalu, podkožne/
Používanie svetového jazyka pri komunikácii s pacientom
ORL vyšetrenie
ORL kontrolné vyšetrenie
Orientačné ORL vyšetrenie pre pilotov + audiometria obojstranná

Cena
EUR
22,90
12,95
4,32
22,90
49,79
5,00
7,14
2,66
12,60
8,82
24,90
16,60
12,95
22,90

Spoločnosť Falck Healthcare a.s., ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti určuje ceny v súlade
s ustanovením § 3 ods. 1 a 2 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.
Tento cenník stanovuje ceny zdravotnej starostlivosti poskytovanej za úhradu, ak zdravotná starostlivosť
• presahuje rámec verejného zdravotného poistenia a poskytovateľ môže požadovať úhradu podľa
osobitných predpisov
• nepresahuje rámec verejného zdravotného poistenia, ale poskytuje sa osobe na jej žiadosť
Prevádzka: Poliklinika JUH, Halalovka 63, Trenčín
Cenník je platný od 01.09.2016.

AMBULANCIA BEZ ZMLUVNÉHO VZŤAHU SO ZDRAVOTNOU POISŤOVŇOU
ZOZNAM

Z DR AV OT NÝ C H V Ý K ON O V
OR T OP E DI CKE J AM B UL AN C I E

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, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách 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 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 zdravotného výkonu
Ortopedické vyšetrenie a pracovno-lekársky posudok
Vyšetrenie klienta, bez doporučenia lekára
Doplatok k ortopedickému vyšetreniu, mimo ordinačných hodín
USG vyšetrenie kĺbov, svalov a mäkkých tkanív
Vstupné vyšetrenie pacienta
Nasledujúca kontrola
Odber krvi do uzavretého systému
Náklady na odber krvi do jednej skúmavky
Náklady na odber za každú nasledujúcu skúmavku
Náklady na odber krvi a vyšetrenie FW /sedimentácia /
Podanie injekcie do žily
Podanie injekcie do svalu alebo pod kožu/1 amp./
Infúzia v trvaní 30 min.
Obstrek
Lekárske vyš. pred vystavením návrhu na Kúpeľnú liečbu
Vystavenie návrhu na Kúpeľnú liečbu
Obväz rany
Desaultov obväz
Sádrova dlaha
Opätovné naloženie tej istej dlahy
Dosádrovanie
Odobratie steru
Punkcia
Infiltračná anestézia do 5 min.
Infiltračná anestézia viac ako 5 min.
Odstránenie stehov z rany
Odstránenie cudzieho telesa hmatného pod kožou
Zavedenie drénu do rany
Vybratie tumoru podkožne
Otvorenie povrchového abscesu
Repozícia lakťa, kolena, ramena, koxy
Šitie kĺbneho puzdra prstov ruky a nohy
Príplatky pri sťaženom výkone
Konzultácia 10 min.
Injekčné lieky – podanie jednej ampulky
Guna MD /ampulka/
Dolmina /ampulka/
Diprophos /ampulka/
Mesocain 1%
Intraartikulárne podanie liečiva
Bandáž končatiny

Cena
EUR
30,00
25,00
20,00
20,50
12,50
7,14
7,14
2,66
12,60
8,82
7,82
10,50
20,50
10,50
3,00
10,00
10,00
7,00
7,00
3,32
10,50
5,00
7,00
7,00
10,00
15,00
15,00
15,00
20,00
15,00
10,00
13,33
7,50
0,40
3,59
1,80
10,00
3,00

Spoločnosť Falck Healthcare a.s., ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti určuje ceny v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 a 2
zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.
Tento cenník stanovuje ceny zdravotnej starostlivosti poskytovanej za úhradu, ak zdravotná starostlivosť
• presahuje rámec verejného zdravotného poistenia a poskytovateľ môže požadovať úhradu podľa osobitných predpisov
• nepresahuje rámec verejného zdravotného poistenia, ale poskytuje sa osobe na jej žiadosť

Prevádzka: Poliklinika JUH, Halalovka 63, Trenčín
Cenník je platný od 01.09.2016.

AMBULANCIA BEZ ZMLUVNÉHO VZŤAHU SO ZDRAVOTNOU
POISŤOVŇOU
ZOZNAM

ZDR AVO TNÝCH VÝKONOV
PR ACOVNÉHO LEKÁRSTV A

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, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách 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 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.
Cena EUR
Názov zdravotného výkonu
Základná lekárska prehliadka vo vzťahu k práci
Lekárske vyšetrenie pre pracujúcich so zobrazovacími jednotkami /PC/
Lekárske vyšetrenie pre vodičov, vodičov z povolania, vydanie potvrdenia na vodičský preukaz

30,54
63,00
63,00

Vyšetrenie zrakovej ostrosti /vissus naturalis/
Vyšetrenie farbocitu pomocou tabuliek
Vyšetrenie moču chemicky
Vyšetrenie moču na kyselinu hippurovú
Vyšetrenie moču na kyselinu trichloroctovú
Vyšetrenie moču na kyselinu trichloretanovú
Pľúcne vyšetrenie – spirometria, popis, doporučenie, záver

8,82
5,00
6,30
10,00
10,00
10,00
16,60

Audiometria obojstranne
Chladové testy
Vyhodnotenie absolvovaných vyšetrení a laboratórnych výsledkov lekárom špecializovanej
ambulancie
Vypracovanie špeciálneho farmakologického postupu /komplexná analýza/
Pohovor s pac. o závisl. na alkohole a narkotikách,poučenie o rizik.fakt. 10´
Kontrola krvného tlaku pri liečení hypertenzie I.
Poskytnutie info pac. alebo zákon. zástupcovi v súvisl. so zdrav. stavom 10´
Lekársky posudok – záver o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce na základe vyšetrenia –
lekárskej správy iného lekára
Konzultácia pacienta, preverenie zdravotného stavu, kontrola pri dobe určitej/aa 10´/
Vyhodnotenie zdravotného stavu vo vzťahu k práci, odborný pracovno-lekársky posudok,
záverečná práca k základnej lekárskej prehliadke

12,95
10,00
10,62

EKG a popis
Komunikácia v cudzom jazyku
Očné vyšetrenie pre výkon PZS
Očné vyšetrenie perimetrom pre výkon PZS

15,00
24,90
15,00
15,00

10,62
13,33
10,00
13,33
16,60
13,33
9,96

AMBULANCIA BEZ ZMLUVNÉHO VZŤAHU SO ZDRAVOTNOU POISŤOVŇOU

ZOZNAM ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV
AMBULANCIA TELOVÝCHO VNÉHO LEKÁRSTVA
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, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách 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 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 zdravotného výkonu

Cena
EUR

Konzultácia k športovej činnosti pred nástupom do športovej školy – 10 min.
Vstupné telovýchovné vyšetrenie na športovú činnosť do 18 rokov /komplexné fyzikálne vyšetrenie,
EKG, PFM, moč chemicky, bez odberov krvi/
Vstupné telovýchovné vyšetrenie na športovú činnosť od 18 rokov /komplexné fyzikálne vyšetrenie,
EKG, spirometria, moč chemicky, bez odberov krvi/

15,00
35,24

Lekárske vyšetrenie na športovú strednú školu a vysokú školu/moč,EKG/
Potvrdenie prihlášky na športovú školu a za každú ďalšiu prihlášku
Potvrdenie na šport – ostaršenie
/zdrav. dokument., kompletné fyzikálne vyšetrenie, moč,EKG/
EKG vyšetrenie + popis
Audiometrické vyšetrenie
Spirometrické orientačné vyšetrenie PFM
Spirometrické vyšetrenie

29,21
5,31
29,21

41,82

15,00
12,95
3,32
10,00

Vyšetrenie zrakovej ostrosti /vissus naturalis/
Vyšetrenie farbocitu podľa tabuľky
Orientačne vyšetrenie sluch /šepot /

8,82
5,00
2,66

Vyšetrenie moču chemicky
Vyšetrenie moču činidlami
Náklady na odber krvi do jednej skúmavky
Náklady na odber za každú nasledujúcu skúmavku

6,30
6,30
7,14
2,66

Podanie injekcie do žily
Podanie injekcie /do svalu, podkožne/

12,60
8,82

Spoločnosť Falck Healthcare a.s., ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti určuje ceny v súlade s ustanovením § 3
ods. 1 a 2 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.
Tento cenník stanovuje ceny zdravotnej starostlivosti poskytovanej za úhradu, ak zdravotná starostlivosť
• presahuje rámec verejného zdravotného poistenia a poskytovateľ môže požadovať úhradu podľa osobitných
predpisov
• nepresahuje rámec verejného zdravotného poistenia, ale poskytuje sa osobe na jej žiadosť

Prevádzka: Poliklinika JUH, Halalovka 63, Trenčín
Cenník je platný od 01.09.2016

