CENNÍK SLUŽIEB ZDRAVOTNÍCNE ZARIADENIE MLYNSKÁ DOLINA
Cenník pre špecializačné odbory, pri ktorých nie je uzatvorená zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
so zdravotnou poisťovňou a pre pacientov ‐ samoplatcov
jednorazové vyšetrenie

35 €

potvrdenia, výpisy

30 €

parenterálne podanie lieku

15 €

OGTT (Dôvera + SAM)

25 €

infúzna liečba, intravenózna injekcia
odber biologického materiálu
spracovanie a vyhodnotenie laboratóriom

15 € odber materiálu bez vyhodnotenia
podľa cenníka spoločnosti, ktorá materiál spracuje/vyhodnotí

okultné krvácanie ‐ test

15 €

administratívny poplatok

5€

Dermatovenerologická ambulancia

komplexné lekárske vyšetrenie

40 €

kontrolné lekárske vyšetrenie

25 €

kožné alergologické testy

50 €

odstránenie kož. výr.

od
15 €

Mikrochirurgia kože

príplatok
príplatok

bradavice, moluská 1 ošetr.
Ošetrenie dusíkom

od
15 €

príplatok
príplatok

jednorazové vyšetrenie

35 €

vyšetrenie ‐ paréza nervus facialis

25 €

akupunktúra

25 €

príplatok

laser

10 €

príplatok

jednorazové vyšetrenie

40 €

lekár FBLR

Gynekologická ambulancia

Inektológia, tropická medicína

USG (vnútor. rod. + org. malej panvy)

20 €

LB cytológia

98 €

Vystavenie potvrdenia pre pobyt cudzinca na území SR

210 € vyš., odbery, RTG, KO s
vystavením potvrd.

INT PO vyš. (bez odberov a EKG)

40 €

INT PO vyš. (odber + EKG si prinesie pacient)

50 €

99, 24
EKG s popisom (ak nie je súč. vyš.)
99, 24

Interná ambulancia

10 €

zapožičanie prístroja na 24 hod.

25 €

poškodenie prístroja (TK Holter)

50 €

jednorazové vyšetrenie

30 €

kožné testy

50 €

SPIROMETRIA bez lek. vyš.

20 €

príplatok

Imunoalergologická ambulancia

Oftalmologická ambulancia

od januára 2018

imunoterapia SC

6€

opakované vyšetrenie pri glaukóme

25 €

perimetria základná

20 €

príplatok

OCT

25 €

aplikácia kontaktných šoš. ‐ náuka

45 €

pachymetria

10 €

intraartikulárna (vnútrokĺbová) aplikácia lieku

20 €

príplatok

punkcia veľkého kĺbu

30 €

príplatok

punkcia malého kĺbu, drobných kĺbov

15 €

príplatok

MD injekcia / obstrek ‐ 1 podanie

20 €

príplatok

stehy (malé rany)

10 €

príplatok

naloženie sadry

30 €

príplatok

dosadrovanie

15 €

príplatok

zloženie sadry

15 €

príplatok

jednorazové vyš. v ambulancii / 24 a 25+27 bez VL

35 €

odborné vyš. v ambulancii / 99

50 €

kontrolné vyšetrenie / SAM

30 €

fibroskopia

35 €

komplexné vyš. vestibulár. ap.

50 €

otoakustické emisie

25 €

drobný chirurgický výkon

70 €

audiometria

26 €

príplatok

Ortopedická ambulancia

Otorinolaringologická ambulancia

odborné vyšetrenie, konzultácia

70 €

Poruchy príjmu potravy
opakované vyšetrenie, konzultácia

50 €

odborné vyšetrenie, konzultácia

70 €

opakované vyšetrenie, konzultácia

50 €

bez závislosti od kapitácie

25 €

Psychiatrická ambulancia
Rádiodiagnostika
USG prsníkov / Dôvera, SAM
USG brucho, štítna žľaza, mäkké tkanivá

25 €

USG ciev (Doppler / artérie / karotídy)

25 €
RTG / Dôvera

15 €

RTG / 99

20 €

Individuálna liečba
RHB 30 min. (cvičenie)

25 €

RHB 60 min. (cvičenie)

40 €

fyzikál. terapia 30 min.

20 €

kineziotaping

5€

manuálna lymfodrenáž 60 min. (nohy)

45 €

Röntgen

Rehabilitácia

manuálna lymfodrenáž 90 min. (celotelová)

65 €

masáž 30 min.

20 €

Skupinová liečba (max. 5 pacientov naraz)
SM ‐ systém (60 min.)

10 €

cvičenie v šestonedelí (60 min.)

10 €

BALÍKY
dychové cvičenia (3 x 30 min.)

15 €

posilňovacie cvič. panv. dna (3 x 30 min.)

15 €

Skupinová liečba (min. 3 dvojice, max. 5 dvojíc)
nácvik správneho drž. tela (5 x 60 min.)

65 €

jednorazové vyšetrenie

30 €

sonografické vyšetrenie

15 €

príplatok

uroflowmetria

20 €

príplatok

drobný chirurgický výkon

70 €

Urologická ambulancia
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