
II. Cenník ostatných zdravotných výkonov kardiologickej a internej ambulancie.

Kód Body Popis €

1 80

Pod radou sa rozumie poskytnutie informácií pacientovi alebo zákonnému zástupcovi v 
súvislosti so zdravotným stavom. Výkon pod kódom 1 nemožno vykazovať súčasne s inými 
výkonmi. Výkon nemožno vykazova ť pre telefonické objednávanie pacienta. 1,60

4a 80

Vykonanie jednoduchého zdravotného výkonu: napríklad kontrola krvného tlaku pri liečení 
hypertenzie, odstránenie stehov, lokálne ošetrenie podnebných mandlí, aplikácia liečiv, 
napríklad do vonkajšieho zvukovodu a podobne. Výkon sa môže vykazovať len samostatne. 1,60

10 180

Rozbor a plánovanie cielených terapeutických postupov na ovplyvnenie chronických ochorení 
alebo ochorení viacerých orgánových systémov na účely racionálnej farmakoterapie, vrátanie 
rád, dokumentácie. Výkon môže vykázať lekár špecializovanej starostlivosti podľa _ 8 ods. 3 
zákona pod kód 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním 
zdravotnej starostlivosti a o zm ene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len lekár špecializovanej starostlivosti) u toho istého pacienta a toho istého 
ochorenia iba raz. Viacnásobné vykazovanie výkonov sa zdôvodňuje. 3,60

60 350

Komplexné vyšetrenie pacienta (kompletná anamnéza, vyšetrenie všetkých orgánových 
systémov, založenie zdravotnej dokumentácie, diagnostický záver, liečebný plán a (alebo) 
zaradenie do dispenzárnej sta rostlivosti, odoslanie pacienta na ďalšie laboratórne, prístrojové 
alebo odborné vyšetrenia - vypísanie žiadaniek, poučenie pacienta, vypísanie receptov a 
lekárskej správy (trvanie najmenej 30 minút). 7,00

62 250

Cielené vyšetrenie dvoch alebo viacerých orgánových systémov alebo dispenzárna kontrola 
(cielená anamnéza, resp. anamnéza od poslednej kontroly), popis subjektívnych obtiaží, 
objektívny nález, vypísan ie správy, záver, vypracovanie plánu do nasledujúcej kontroly. 
Poučenie o diéte a životospráve a predvolanie na vyšetrenie je súčasťou výkonu. Vyšetrenie 
trvá dlhšie ako 20 minút. 5,00

75a 250 Vystavenie návrhu na kúpeľnú starostlivosť. 5,00

603a 150
Vyhodnotenie EKG v prípade, že odborný lekár s príslušnou špecializáciou EKG len vyhodnotí. 
Nejde o automatické prístrojové vyhodnotenie. 3,00

5700 290
Zhodnotenie vyšetrení s využitím anamnézy a zdravotnej dokumentácie pacienta (VKG, 
telemetria a iné). Výkon môže vykonávať kardiológ, angiológ, pneumológ, internista. 2,32

5702 550
Elektrokardiografické (EKG) vyšetrenie, štandardné 12-zvodové zosnímanie. Výkon môže 
vykonávať kardiológ, angiológ, internista. 4,40

5712 2200
Dlhodobé monitorovanie EKG (Holter EKG) naloženie a zosnímanie. Výkon môže vykazovať 
kardiológ a internista. 17,60

5713 500
Počítačové zhodnotenie dlhodobého monitorovania EKG a zhodnotenie nálezu lekárom. Výkon 
môže vykazovať kardiológ a internista. 4,00




