ZOZNAM ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV A SLUŽIEB,
pri ktorých možno požadovať úhradu,na výslovnú žiadosť a na základe slobodnej vôle
pacienta alebo iného subjektu.
Platný od 20.4.2018

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----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 Z.z. 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.
Zoznam je spracovaný na základe odporúčania Asociácie súkromných lekárov SR.
Názov zdravotníckeho zariadenia: MUDr.Jana Ondirová, s.r.o............................................................................
Miesto výkonu činnosti : ...Hlavná 68, 040 01 Košice..........................................................................................

Lekárske vyšetrenie a vyhotovenie lekárskej správy pre iné ako zdravotné účely/ pre potreby Domova dôchodcov,
Domu seniorov, Ústavu sociálnej starostlivosti, za účelom získania opatrovníctva, ZŤP, pre úradné účely a iné /:
33 eur
Prednostné vypísanie na počkanie , v deň vyšetrenia: 39 eur
Lekárske vyšetrenie a vystavenie lekárskej správy pre potreby súdu, advokáta, občiansko-právne, trestno-právne
a správne konanie na žiadosť občana: 33 eur
Prednostné vypísanie na počkanie, v deň vyšetrenia: 39 eur
Lekárske odborné vyšetrenie a správa o zdravotnom stave pre komerčnú poisťovňu /napr. pre získanie životnej
poistky/: 26 eur
Lekárske vyšetrenie a vyjadrenie sa ku zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti alebo v rámci
vstupnej prehliadky do zamestnania, ktoré nemá liečebný účel na žiadosť zamestnávateľa alebo fyzickej alebo
právnickej osoby / práca vo výškach, nočná práca, práca v ochranných agentúrach, SBS, iné rizikové práce
podmienené posúdením psychickej spôsobilosti/: 30 eur
Lekárske vyšetrenie a vyjadrenie sa ku zdravotnej spôsobilosti pred štúdiom na SOU, SŠ, VŠ, pred športovou
súťažou, pred súdnym pojednávaním, vyjadrenie sa ku individuálnemu študijnému plánu: 11 eur

Vystavenie duplikátu tlačiva pri strate alebo jeho znehodnotení / recept, výmenný lístok, lekársky nález, lekárska
správa vyššie uvedená/: 3 eurá
Podanie lekárskej správy na žiadosť súdu ohľadom priebehu ochranného liečenia odsúdeného /napr. ochranná
ambulantná psychiatrická protialkoholická alebo protitoxikomanická liečba/: 3 eurá
Kópia lekárskej správy, prepúšťacej správy a iného administratívneho výkonu na žiadosť občana na účely
nesúvisiace so zdravotnou starostlivosťou: 3 eurá
Vyšetrenie pre Dopravný inšpektorát vodiča, ktorý spáchal priestupok alebo trestný čin vedením vozidla pod
vplyvom návykovej látky podľa Zákona č. 9/2009 Z.z. a č. 413/2010 Z.z.: 52 eur

Odber venóznej krvi za účelom vyšetrenia u tohto vodiča:
Lekárska správa napísaná v cudzom jazyku : 7 eur

2 eurá

Telefonovanie v záujme pacienta: 1 euro za 1 telefonát
Administratívny opakovaný predpis liekov na vlastnú žiadosť pacienta alebo jeho zákonného zástupcu alebo ním
poverenej dospelej osoby bez čakania / na základe osobného alebo telefonického objednania minimálne 1 deň
vopred/ a po predchádzajúcom súhlase lekárky : 2 eurá
Odborné poradenstvo a konzultácia v oblasti psychického zdravia, edukácia v oblasti psychických porúch,
sociálna podpora, poradenstvo v oblasti bio-psycho-sociálneho zdravia na žiadosť fyzickej alebo právnickej
osoby:
30 eur / max. trvanie poradenstva 50 minút/
Komplexná psychiatrická starostlivosť poskytovaná na priamu úhradu na žiadosť občana alebo cudzieho štátneho
príslušníka/samoplatcu/:
Prvé celkové vyšetrenie, anamnéza, diagnostika, preštudovanie lekárskej dokumentácie, doporučenie liečby, plán
farmakoterapie, predpis liekov: 30 eur
Kontrolné psychiatrické vyšetrenie, zhodnotenie stavu, edukácia duševnej poruchy, podpora, predpis liekov:
18 eur
Odborné poradenstvo a konzultácia v oblasti psychického zdravia u tohto pacienta ,riešenie v súčinnosti
s rodinou: 30 eur / max. trvanie poradenstva 50 minút/
Predpis liekov bez čakania na vlastnú žiadosť samoplatcu/ max. 1x za 3 mesiace/: 8,60 eur
Podanie injekcie do svalu /i.m./: 2 eurá
Odborné poradenstvo na vlastnú žiadosť občana týkajúce sa užívania nelegálnych návykových látok a alkoholu,
bez uvedeného zdravotného dôvodu:
30 eur /max. trvanie 50 minút/
Vystavenie lekárskeho potvrdenia o zdravotnom stave pre iné ako zdravotné účely/ napr. pre spôsobilosť
umiestnenia v ubytovni Charity, Resocializačného centra, ubytovne všeobecne ,pre kozmetické účely a pod./:
3 eurá
Poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie fyzickej alebo právnickej osobe, na jej vyžiadanie, na účely
súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 257/2017 Z.z. : 2 eurá
Poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie fyzickej alebo právnickej osobe, na jej vyžiadanie, na iné účely
ako účely súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti: 11 eur.

