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Administratívne výkony 

Opakované vystavenie tehotenskej knižky pre stratu Bezplatne 

Opakované vystavenie výmenného lístku pre stratu alebo receptu pre stratu Bezplatne 

Potvrdenie o výsledku vyšetrenia na žiadosť pacienta – pri ceste do zahraničia a 
podobne 

10 € 

Lekársky posudok vo veci bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia pri úrazoch, 
chorobách z povolania a iných poškodeniach na zdraví 

Bezplatne 

Vyhotovenie lekárskej správy pre komerčné účely 10 € 

Výpis zo zdravotnej dokumentácie na žiadosť pacientky Bezplatne 

Vypísanie žiadosti na sterilizáciu 10 € 

Vypísanie žiadosti na umelého prerušenia ťarchavosti 30 € 

Vydávanie lekárskych potvrdení 10 € 

 
 

 

Výkony na žiadosť pacienta    
 
 

Vyšetrenie pacientky bez zdravotného poistenia, ak nejde o neodkladnú 

zdravotnú zdravotnú starostlivosť   
50 € 

Preventívne vyšetrenie nad 18 r.ž. a bez preukazu poistenca 80 € 

Vyšetrenie nepríslušnej pacientky, ak nejde o neodkladnú zdravotnú 30 - 50 € 



zdravotnú starostlivosť 

Odber biologického materiálu na žiadosť pacientky 10 € / skúmavka 

Konzultácia, pohovor, rady – bez zdravotnej indikácie 10 € 

Hormonálna antikoncepcia – vyšetrenie, výber prípravku, rady Bezplatne 

Zavedenie vnútromaternicového telieska IUD      100 € 

IUS MIRENA   / vnútromaterničný systém / 250 € 

Odstránenie vnútromaternicového telieska na žiadosť pacientky, ktoré bolo 
zavedené v inom zdravotnom zariadení    

10 € 

Posun menzes na žiadosť pacientky bez zdravotnej indikácie Bezplatne   

Kolposkopia základná 20 € 

Kolposkopia rozšírená s biopsiou tkaniva na histologické vyšetrenie 45 € 

Vyšetrenie HPV infekcií na žiadosť pacientky 10 € 

Vyšetrenie na potvrdenie tehotnosti z krvi na žiadosť pacientky Bezplatne 

Cervikometria   5 € 

Meranie prietoku krvi pupočníkovou cievou   10 € 

UZV , cytológia,palp.vyšetrenie prsníkov + LBC Cytológia pre samoplatcov   100 € 

UZV , palp. vyšetrenie, Kolposkopia , Cytológia pre samoplátcov  80 € 

CTG vyšetrenie  10 € 



TRISOMY (neinvazívna diagnostika Downovho syndrómu z krvi matky)   350 - 400 €   

Dobrovoľný príplatok v 12 týždni gravidity 30 € 

Detailné vysvetlenie ultrazvukoveho nálezu pacientke s ukážkou na monitore 10 € 

Poplatok za poradňu v 36 tt / opakovaná UZV biometria, FLOWmetria, palp. 
vyšetrenie  /   

40 € 

USG vagin. alebo abdominálnou sondou s popisom pre potreby pacientky 
bez zdravotnej indikácie 

20 € 

Gynekologický zákrok / 1 výkon /   40 € 

OZONO liečba 20 € 

UZV folikulometria na žiadosť pacientky     5 € 

Vyšetrenie jednorázovými gynekol. zrkadlami      Bezplatne     

Očkovanie nad rámec poistenia na žiadosť pacientky    Bezplatne   

 


