Fakultná

nemocnica

Nitra

Špitálska 6, 950 01 Nitra
___________________________________________________________________________
Fakultná nemocnica Nitra ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti na základe ustanovení:
-

zák. č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov,

-

zák. č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného
zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiacich s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti, v znení neskorších predpisov,

-

zák. č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve, v znení neskorších predpisov,

-

zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov.

vydáva

C E N O V Ý V Ý M E R č. 26/01/2015
Vybrané zdravotné výkony pre samoplatcov
viď Prílohu č. 1/1-3
(ceny sú oslobodené od DPH)

Príloha č.1/1

Zdravotné výkony pre samoplatcov
Číslo CV

Názov výkonu

Cena v
EUR (bez
DPH)

operácia sivého zákalu s implantáciou umelej vnútroočnej
šošovky

461,00

sekundárna implantácia intraokulárnej šošovky do prednej
očnej komory alebo do sulcus ciliare

459,00

operácia sekundárnej katarakty laserom

268,00

Operácia glaukómu laserom

486,00

operácia pterýgia - ablácia a plastika

294,00

operácia nádorov mihalníc

311,00

tarzorafia

322,00

explantácia a reimplantácia umelej vnútroočnej šošovky

418,00

intravitreálna aplikácia liekov

183,00

pars plana vitrektómia

818,00

pars plana vitrektómia a lensektómia s implantáciou umelej
vnútroočnej šošovky

818,00

laserová koagulácia sietnice

190,00

CV 26/01/2015

Diagnostické a terapeutické blokády nervových
koreňov

115,00

Facetové diagnostické a terapeutické blokády (cena za
jednu lokalizáciu)

115,00

operácia jednoduchých prietrží

494,00

laparoskopická operácie jednoduchých prietrží

638,00

Operačná repozícia jednoduchých zlomenín v celkovej
anestéze

457,00

Operačné riešenie epicondylitis radialis

390,00

Operačné riešenie epicondylitis ulnaris

390,00

operačné riešenie luxatio acromioclavicularis

542,00

operačné riešenie instabilitas glanohumeralis

551,00

operačné riešenie ruptúry rotátorovej manžety

551,00

Operačné riešenie hallux valgus

502,00

Artroskopické výkony v ramennom zhybe

1 043,00

Artroskopické výkony v ramennom zhybe s použitím
vstrebateľného fixačného materiálu

1 255,00

Artroskopické výkony v kolennom zhybe

1 043,00

artroskopické výkony v kolennom zhybe s použitím
vstrebateľného fixačného materiálu
operačná extrakcia osteosyntetického materiálu a
vonkajších fixátorov

1 255,00
429,00

extirpácia sakrálneho dermoidu

416,00

operácia varixov dolných končatín

477,00

discízia ligamentum carpi transversum s epineurolýzou
nervus medianus

421,00

extirpácia benigných a maligných nádorov kože, podkožia a
svalu

157,00

Príloha č.1/2

Zdravotné výkony pre samoplatcov
Číslo CV

CV 26/01/2015

Názov výkonu

Cena v EUR
(bez DPH)

sutúra šľachy

495,00

laparoskopická cholecystektómia

669,00

vytvorenie alebo rekonštrukcia arteriovenóznej fistuly pri
chronickej liečbe hemodialýzou

473,00

extirpácia lymfatických uzlín

255,00

extirpácia benigného nádoru prsnej žľazy

395,00

laparoskopická apendektómia (pre chronické ochorenie
apendixu)

665,00

operácia Dupuytrenovej kontraktúry-parciálna fasciektómia

411,00

zrušenie arteriovenóznej fistuly

1 487,00

nekrektómie

152,00

konizácia cervixu

420,00

Excísia vulvy - len ako terapeutický zákrok v CA

382,00

Operácia (extirpácia) cýst glandule vestibularis Bartolinskej žlazy

369,00

hysteroskopia diagnostická a operačná

502,00

Ovariálna cystektómia laparoskopicky

482,00

dilatácia a kyretáž

401,00

amniocentéza - invazívna sonografia

165,00

prerušenie tehotenstva zo zdravotných dôvodov

368,00

laparoskopia v kombinácii s inými výkonmi v odbornosti

628,00

endoskopická adenotómia

452,00

tonzilektómia

411,00

tonzilotómia

372,00

extirpácia príušnej žľazy

391,00

Myringoplastika

525,00

mikrochirurgické výkony na hrtane (spevácke uzlíky, polypy,
granulómy, cysty hlasiviek rozhodnúť by mal foniater

473,00

operácia nosovej priehradky septoplastika (podmienkou je
zdravotná indikácia výkonu)

393,00

funkčná endoskopická sínusová chirurgia (FESS)

648,00

Endoskopická adenotómia + tonzilotómia

601,00

zavedenie a odstránenie ureterálnej endoprotézy

363,00

suburetrálna aplikácia implantátov pri stresovej inkontinencii
alebo pri vezikorenálnom refluxe

492,00

operácia fimózy - cirkumcízia zo zdravotných dôvodov

375,00

divulzia uretry pri stenóze ženskej uretry

275,00

plastika verikokély

438,00

operácia jednoduchej hydrokély u mužov

438,00

Príloha č.1/3

Zdravotné výkony pre samoplatcov
Číslo CV

CV 26/01/2015

Názov výkonu

Cena v EUR
(bez DPH)

frenuloplastika pre frenulum breve

295,00

optická uretrotómia krátkej striktúry

297,00

biopsia prostaty

252,00

ureteroskopická litotripsia a extrakcia konkrementu pri
jednoduchej ureterolitiáze

405,00

dilatácia striktúry uretry

160,00

odstránenie benígneho alebo malígneho tumoru kože a
podkožia v ktorejkoľvek lokalizácii s krytím defektu
lalokovou plastikou

299,00

korekcia kontrahujúcej jazvy Z-plastikou alebo voľným
kožným transplantátom

282,00

rekonštrukcia šľachy dvojdobá (Paneva-Holevich)

353,00

redukčná mamoplastika zo zdravotných dôvodov

543,00

Poučenie:
1. Lekár je povinný oboznámiť žiadateľa – pacienta samoplatcu - s výškou úhrady za výkony
pred vyšetrením, čo žiadateľ, t.j. pacient, resp. jeho zákonný, prípadne iný zástupca potvrdí na
podklade k platbe.
2. Za správne vykazovanie finančnej čiastky a úhradu výkonov zodpovedá lekár.
3. Ambulantná sestra na základe vykonaných vyšetrení (výkonov) vystaví podklad k platbe,
ktorý podpisuje lekár, resp. vydá poštovú poukážku, kde v správe pre prijímateľa uvedie
dôvod platby, t.j. CV č. 26/01/2015 a číslo nákladového strediska.
4. Žiadateľ uhradí cenu výkonu osobne v pracovných dňoch od 7,00 h. do 14,30 h. v pokladni
FN Nitra, resp. cestou pošty.
5. Žiadateľ sa preukáže zdravotnej sestre dokladom o zaplatení, t.j. príjmovým pokladničným
dokladom z pokladne FN Nitra alebo uhradenou poštovou poukážkou. Zdravotná sestra
uvedenú skutočnosť zapíše do zdravotnej dokumentácie.
6. Cenník výkonov musí byť umiestnený na viditeľnom mieste v čakárni a v ambulancii.
7. Mení sa “ Príloha č.1/1-3 „ CV č. 26/01/2015
8. Cenový výmer nadobúda účinnosť dňom 01.03.2016.
V Nitre, dňa 29. 02. 2016
MUDr. Jozef V a l o c k ý
riaditeľ FN Nitra

