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Nové Zámky, dňa 17. augusta 2021

Zoznam zdravotných výkonov
Zoznam zdravotných výkonov poskytovaných Fakultnou nemocnicou s poliklinikou Nové Zámky (ďalej len „nemocnica“) pri chorobe
uvedenej v zozname chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony plne uhrádzajú alebo čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe
verejného zdravotného poistenia, a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktoré nemocnica poskytuje a pri ktorých
môže požadovať úhradu podľa osobitných predpisov.
1.

Zdravotné výkony

1.

Poplatok za súbor zdravotných výkonov poskytnutých v záujme osoby s jej predchádzajúcim súhlasom, na jej vlastnú žiadosť
alebo na žiadosť rodinných príslušníkov (napr. pred umiestnením do domova seniorov, pre sociálnu poisťovňu, atď.):
a. laboratórne vyšetrenia (napr.: BWR, výter z konečníka, výter z hrdla K+C, komplexné vyšetrenie pacienta (anamnéza
+ fyzikálne vyšetrenie), psychiatrické vyšetrenie, RTG snímka hrudníka a popis snímku)
b. ambulantné vyšetrenie - vypísanie lekárskej správy, atď.

2.
3.
4.

Poplatok za sterilizáciu muža na vlastnú žiadosť
Poplatok za sterilizáciu ženy na vlastnú žiadosť
Hodnota bodu pri zdravotných výkonoch poskytovaných na vlastnú žiadosť pacienta bez nároku na úhradu zo zdravotnej
poisťovne (sadzobník bodov za výkony je zverejňovaný MZ SR)
Hodnota bodu pri zdravotných výkonoch poskytovaných na vlastnú žiadosť pacienta bez nároku na úhradu zo zdravotnej
poisťovne - oddelenie CT - Počítačová tomografia a Ústav mikrobiológie
Cena výkonov v jednodňovej zdravotnej starostlivosti
Vyšetrenie na ochorenie COVID-19 antigénovým imunofluorescenčným testom
Vyšetrenie na ochorenie COVID-19 RT-PCR testom
Vystavenie certifikátu k RT-PCR testu

5.
6.
7.
8.
9.

Pediatrická klinika
11.

Vyšetrenie CRP na žiadosť pacienta - Pediatrická klinika

Psychiatrické oddelenie
12.
Vyžiadané komplexné psychiatrické vyšetrenie a zisťovanie anamnézy
13.
Výkony na psychiatrických ambulanciách a oddelení:
a. Psychiatrické vyšetrenie pred umiestnením do domova sociálnych služieb, domova dôchodcov a pod.
b. Psychiatrické vyšetrenie na žiadosť sociálnej poisťovne
c. Psychiatrické vyšetrenie k preventívnej prehliadke, potvrdenie o vyšetrení - krátka správa lekárovi
d. Psychiatrické vyšetrenie na úradné účely
e. Psychologické vyšetrenie žiadateľa o zbrojný preukaz
Patológia
14.
a. Biopsia
Orientačné mikroskopické vyšetrenie
Histologické vyšetrenie jedného materiálu (1 bloček max. 3 rezy)
Histologické vyšetrenie jedného materiálu (2-8 bločkov max. 24 rezov)
Histologické vyšetrenie jedného materiálu s využitím špec. farbiacej metódy
Histologické vyšetrenie jedného rezu na dôkaz glycidov, bielkovín, tukov
Príplatok k výkonu na kompletné excidovanie a makroskopické vyšetrenie
b. Imunohistochémia
Orientačné mikroskopické vyšetrenie
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Príplatok k výkonu na odber a prípravu vzorky na imunohistochemické vyšetrenie
Histologické vyšetrenie jedného materiálu využitím imunohistochemickej metódy (výkon 4919b)
Imunohistochemické vyšetrenie jedného rezu na parafínovom preparáte
Hematológia
15.
a. Krvný obraz
Odber krvi
Krvný obraz + 3 parametrový diferenciálny obraz Le
Krvný obraz + 5parametrový diferenciálny obraz Le
Krvný obraz + retikulocyty
Krvný obraz + diferenciál Le, vrátane morfológie Ery a Tr (mikroskopické hodnotenie)
b. Hemokoagulácia
Vyšetrenie protrombínového času z prsta na vlastnú žiadosť pacienta (kapilárny odber)
Vyšetrenie rekalcifikačného času
Vyšetrenie protrombínového času (venózny odber)
Vyšetrenie aktivovaného parc.trombopl.času
Vyšetrenie fibrinogénu
Vyšetrenie trombínového času
Vyšetrenie D-diméru
Vyšetrenie Antitrombínu III
c. Imunohematológia
Krvná skupina
Antigén D variant/slabý
Nepriamy antiglobulínový test
Priamy antiglobulínový test
Oftalmologické oddelenie
16.
Blefaroplastika
17.
Doplatok za liek Lucentis (9706A,10mg/ml)
Klinika fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
18.
Nadštandardné výkony mimo verejného zdravotného poistenia indikované lekárom:
a. Reflexná masáž (20 minút)
b. Vírivý kúpeľ končatinový + sprcha
c. Vírivý kúpeľ celkový + sprcha
d. Šlapací kúpeľ
e. Kryoterapia
f. Diadynamic, neurodyn
g. Diatermia
h. Distančná elektroterapia
i. Trakcia prístrojová
j. Ultrazvuk
k. Prístrojová kompresia
l. Magnetoterapia
m. Bioptron
n. Solux
o. Elektrostimulácia
p. Mäkké a mobilizačné techniky
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Individuálna LTV s použitím jednoduchých metód (20 minút)
Individuálna LTV s použitím viacerých metodík a techník (20 minút)
Špeciálna LTV (20 minút)
Balík "Úponové bolesti " (5 procedúr)
Balík pre pacientov s lymfedémom (5 lieč. výkonov)
Balík "Relax" (5 procedúr)
Balík "Aqua relax" (5 procedúr)
Terapia McKenzie (7 sedení)
Tejping (vrátane tejpovacej pásky)

Dermatovenerologická klinika
19.
Výkon na vyžiadanie po absolvovaní terapie hradenej ZP na dermatovenerologickom oddelení:
a. Fototerapia IV. – ožiarenie spektrálne vymedzeným UV žiaričom PUVA UVB
b. Testovanie vlastných prinesených látok - za každý test
c. Kryoterapia seboroickej keratózy na tvári z estetického hľadiska - za každé ošetrenie
d. Kryoterapia seboroickej keratózy na tele z estetického hľadiska - za každé ošetrenie
e. Odstránenie teleangiektázií na tvári elektrokauterom na žiadosť pacienta
f. Odstránenie nežiaducich prejavov elektrokauterom z estetického hľadiska - za kus
g. Odber biologického materiálu na žiadosť pacienta
h. Epikutánne testy
i. Plazmaterapia
Ložisko do 10 cm2
Ložisko nad 10 cm2 do 70 cm2
Ložisko nad 70 cm2 do 200 cm2
Väčšie ložiská
j. Mezoterapia
Ložisko do 5 cm2
Ložisko nad 5 cm2 do 50 cm2
Alopecia u mužov - kúty
Mezoterapia – revitalizačná kúra
Urgentný príjem I. typu
20.
Výkon na vyžiadanie polície bez indikácie lekára:
a. Za odber krvi na stanovenie hladiny alkoholu v krvi
b. Za odber moču na multidrogový test
c. Za vyšetrenie pred umiestnením do cely predbežného zadržania a iné odborné vyšetrenie podľa bodového ohodnotenia
a ostatných nákladov, ktoré nie sú hradené z prostriedkov verejného zdravotného poistenia
d. Za vyšetrenie, ktoré nie je hradené z prostriedkov verejného zdravotného poistenia
21.
Výkon na vyžiadanie fyzickej osoby bez indikácie lekára
a. Za odber krvi na stanovenie hladiny alkoholu v krvi
b. Za odber moču na multidrogový test
Gynekologicko-pôrodnícka klinika
Výkony na žiadosť pacienta alebo nad rámec zdravotného poistenia:
22.
Fotozáznam z USG vyšetrenia na žiadosť pacientky
23.
Liquid based cytológia
24.
Odstránenie vnútromaternicového telieska
25.
Zavedenie vnútromaternicového telieska
26.
Dohľad nad užívaním hormonálnej antikoncepcie, ročne
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Posun menzesu na žiadosť pacientky, bez zdravotnej indikácie
Folikulometria, jeden cyklus
Očkovanie nad rámec poistenia pacientky
Vyšetrenie na sexuálne prenosné ochorenia na žiadosť pacientky (+ cena laboratória)
Odber onkologickej cytológie na žiadosť pacienta mimo skríningového intervalu
Ultrazvukové vyšetrenie na vlastnú žiadosť
Ultrazvukové vyšetrenie nepríslušnej pacientky

Centrálna sterilizácia
34.
Sterilizácia zdravotníckeho materiálu:
a. Lukasterikový a kombinovaný obal „A“
b. Lukasterikový a kombinovaný obal „B“
c. Lukasterikový a kombinovaný obal „C“

Cenník hospitalizácie
35.

Cena za jeden ošetrovací deň:
Klinika vnútorného lekárstva/ JIS
Neurologická klinika/JIS
Psychiatrické oddelenie
Pediatrické oddelenie/JIS
Gynekologicko - pôrodnícka klinika
Chirurgická klinika/JIS
Ortopedické oddelenie
Urologická klinika
Oddelenie úrazovej chirurgie/JIS
Otorinolaryngologická klinika
Dermatovenerologická klinika
Onkologické oddelenie
Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny
Klinika FBLR
Neurochirurgická klinika/JIS
Neonatologická klinika – fyziologický úsek
Jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodencov JRSN
Geriatrické oddelenie
Doliečovacie oddelenie

36.
37.

Príplatok za operáciu (anestézu)
Cena transfúzie, liekov, ŠZM

2.
1.
2.

3.

Služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

Vypracovanie lekárskeho posudku
Poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie:
a. na účely súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
b. na vyžiadanie právnickej osoby
Podrobná lekárska správa inému lekárovi v prípade, ak sa neodovzdáva kompletná zdravotná dokumentácia (napríklad pri
odchode pacienta do iného štátu a podobne)
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Poplatok za štandardný pobyt sprievodcu v nemocnici – za 1 deň pobytu, ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady
Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej služby za spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní
ambulantnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej služby, ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady
a. výška úhrady poistenca, ak v písmene b. alebo c. nie je uvedené inak
b. ak poistenec navštívi poskytovateľa ústavnej pohotovostnej služby v čase medzi 16. a 22. hodinou v pracovných dňoch
a v čase medzi 7. a 22. hodinou v dňoch pracovného pokoja v okrese, v územnom obvode ktorého sa neposkytuje ambulantná
pohotovostná služba alebo
c. ak bol poistenec k poskytovateľovi ústavnej pohotovostnej služby odoslaný bezprostredne po poskytnutí ambulantnej
pohotovostnej služby
Pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti pri výdaji liekov alebo dietetických potravín
– výška úhrady poistenca za štatistické spracúvanie lekárskeho predpisu súvisiace s vydaním liekov alebo dietetických potravín
predpísaných na jednom lekárskom predpise, ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady
– ak ide o lekársky predpis s identifikátorom preskripčného záznamu v elektronickej zdravotnej knižke, je výška úhrady
poistenca 0 EUR
Pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti pri výdaji zdravotníckych pomôcok
– výška úhrady poistenca za štatistické spracúvanie lekárskeho poukazu súvisiace s vydaním zdravotníckych pomôcok
predpísaných na jednom lekárskom poukaze, ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady
– ak ide o lekársky poukaz s identifikátorom preskripčného záznamu v elektronickej zdravotnej knižke, je výška úhrady
poistenca 0 EUR
Vyšetrenie na ochorenie COVID-19 PCR testom (len odber a odoslanie vzorky do laboratória)
Vyšetrenie na ochorenie COVID-19 antigénovým testom – manipulačný poplatok

Zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia
9.
Vystavenie potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti
10.
Vystavenie potvrdenia o potrebe osobného a celodenného ošetrovania alebo potreby osobnej a celodennej starostlivosti
11.
Vystavenie potvrdenia o potrebe preradenia na inú prácu
12.
Vystavenie potvrdenia o očakávanom dni pôrodu
Vystavenie bodového ohodnotenia pracovného úrazu alebo choroby z povolania na účely náhrady za bolesť a náhrady za
13.
sťaženie spoločenského uplatnenia
14.
Vystavenie nálezu o zdravotnom stave na písomné vyžiadanie posudkového lekára
15.
Zdravotná starostlivosť poskytnutá na písomné vyžiadanie posudkového lekára
16.
Vystavenie tlačiva "Hlásenie o úraze" a tlačiva "Hlásenie choroby z povolania"
17.
Vystavenie preukazu o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti
Tento zoznam nadobúda účinnosť dňa 17. augusta 2021.

................................................
MUDr. Karol Hajnovič
Riaditeľ FNsP Nové Zámky
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