
Cenník služieb Zdravotnícke zariadenie Mlynská dolina

jednorazové vyšetrenie 55.0 €

potvrdenia, výpisy 30.0 €

parenterálne podanie lieku 15.0 €

OGTT (Dôvera + SAM) 25.0 €

infúzna liečba, intravenózna injekcia 25.0 €

odber biologického materiálu 15.0 € odber materiálu bez vyhodnotenia

spracovanie a vyhodnotenie laboratóriom podľa cenníka spoločnosti, ktorá materiál spracuje/vyhodnotí

okultné krvácanie - test 15.0 €

administratívny poplatok 5.0 €

denzitometria 10.0 €

antigénový test 10.0 €

vypracovanie lekárskeho posudku 100€ / hod.

potvrdenie - očkovací preukaz 30.0 €

Všeobecný lekár pre dospelých potvrdenie - vystavenie ZP pre prácu s potravinami 150.0 €

Dermatovenerologická komplexné lekárske vyšetrenie 55.0 €

ambulancia kontrolné lekárske vyšetrenie 45.0 €

kožné alergologické testy 50.0 €

Mikrochirurgia kože odstránenie kož. výr. od  15€ informuje amb.

Ošetrenie dusíkom bradavice, moluská 1 ošetr. od  15€ informuje amb.

lekár FBLR jednorazové vyšetrenie 55.0 €

vyšetrenie - paréza nervus facialis 25.0 €

akupunktúra 40.0 €

Gastroenterologická odborné vyšetrenie 55.0 €

ambulancia kontrolné vyšetrenie 50.0 €

gastroskopia (endoskopia žalúdka a dvanástnika) + ŠZM 135.0 €

odber sliznicovej vzorky na histologické vyš. za 1 miesto 5.0 € informuje amb.

endoskopické vyšetrenie hrubého čreva + ŠZM 220.0 €

polypektómia (za každý polyp) 15.0 € informuje amb.

ligácia hemoroidov (podviazanie) 250.0 €

histológia 1 - 2 vzorky (cena za vzorku) 15.0 € informuje amb.

histológia 3 vzorky a viac (cena za vzorku) 10.0 € informuje amb.

nadštandardná edukácia pacienta 10.0 € informuje amb.

premedikácia 8.0 € informuje amb.

anestézia 130.0 €

Gynekologická jednorazové vyšetrenie 60.0 €

ambulancia USG (vnútor. rod. + org. malej panvy) 30.0 €

LB cytológia 100.0 €

Hepatológia odborné vyšetrenie 120.0 €

opakované vyšetrenie 70.0 €

USG s prietokmi, elastografia 50.0 €

Inektológia, tropická medicína Vystavenie potvrdenia pre pobyt cudzinca na území SR 169.0 € vyš., odbery, RTG, KO s vystavením potvrd.

PCR 69.0 €

Protilátky proti SARS-CoV-2 IgM a IgG protilátky po prekonaní Covid 19 49.0 €

Protilátky proti SARS-CoV-2 IgG protilátky po očkovaní a po prekonaní COVID 19 39.0 €

zhodnotenie výsledkov hladiny protilátok 20.0 €

Interná INT vyš. (bez odberov) 60.0 €

ambulancia zapožičanie prístroja na 24 hod. 50.0 €

poškodenie prístroja (TK Holter) 100.0 €

Imunoalergologická jednorazové vyšetrenie 55.0 €

ambulancia kožné testy 50.0 € informuje amb.

SPIROMETRIA bez lek. vyš. 20.0 € informuje amb.

imunoterapia SC 6.0 € informuje amb.

Neurologická ambulancia jednorazové vyšetrenie 55.0 €

EMG Tetania 40.0 €

Karpálny kanál, polyneuropathia,.... 40.0 €

Oftalmologická opakované vyšetrenie pri glaukóme 55.0 €

ambulancia perimetria základná  15.0 € informuje amb.

neurologický perimeter 25.0 € informuje amb.

OCT 40.0 € informuje amb.

Cenník pre špecializačné odbory, pri ktorých nie je uzatvorená zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti 

so zdravotnou poisťovňou a pre pacientov - samoplatcov



aplikácia kontaktných šoš. - náuka 50.0 €

Ortopedická ambulancia intraartikulárna (vnútrokĺbová) aplikácia lieku 20.0 € informuje amb.

punkcia veľkého kĺbu 30.0 € informuje amb.

punkcia malého kĺbu, drobných kĺbov 15.0 € informuje amb.

MD injekcia / obstrek - 1 podanie 20.0 € informuje amb.

stehy (malé rany) 10.0 € informuje amb.

aplikácia spevňujúceho materiálu 30.0 € informuje amb.

Otorinolaringologická odborné vyš. v ambulancii 55.0 €

ambulancia kontrolné vyšetrenie / SAM 45.0 €

fibroskopia 55.0 €

komplexné vyš. vestibulár. ap. 80.0 €

otoakustické emisie 40.0 €

drobný chirurgický výkon 60.0 €

audiometria 35.0 €

Psychiatrická ambulancia odborné vyšetrenie, konzultácia (60 min.) 100.0 €

opakované vyšetrenie, konzultácia (40 min.) 70.0 €

Rádiodiagnostika
USG prsníkov / Dôvera, SAM bez závislosti od kapitácie 45.0 €

USG brucho, štítna žľaza, mäkké tkanivá, karotídy 45.0 €

USG ciev (Doppler HK/DK) 60.0 €

RTG 25.0 €

Rehabilitácia Individuálna liečba

RHB 30 min. (cvičenie) 32.0 €

fyzikál. terapia 30 min. 25.0 €

laser - malý 18.0 €

laser - veľký 28.0 €

kineziotaping 5.0 €

masáž

                                  30 min. 30.0 €

bankovanie 35.0 €

Urologická odborné vyšetrenie (+USG) 70.0 €

ambulancia kontrolné vyšetrenie 55.0 €

uroflowmetria 20.0 € informuje amb.

injekcia hormonálna substitučná terapia / androgendeprivačná terapia  6.0 € informuje amb.

aplikácia kyseliny hyalurónovej intravezikálne 40.0 € informuje amb.

Schválil dňa  23.1.2023      Ing. Assad Rifat, konateľ

Röntgen



 

 




