ZOZNAM ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV A SLUŽIEB,
pri ktorých možno požadovať úhradu
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.
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti:
Vivamed s.r.o., Novozámocká cesta 3862/2, 945 01 Komárno, IČO 35958987
Miesto výkonu činnosti:
Vivamed – oddelenie nukleárnej medicíny, Hollého 14, Prešov

CENNÍK ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV
Zdravotný výkon

Samoplatca

Záťažová scintigrafia myokardu + gated SPECT

176,20 EUR

Pokojová scintigrafia myokardu + gated SPECT

221,50 EUR

Perfúzna scintigrafia pľúc + SPECT

114,90 EUR
134,70 EUR

Ventilačná scintigrafia pľúc
Scintigrafia mozgu - DaTScan
Celotelová scintigrafia skeletu + SPECT

1 082,10 EUR

Kvantitatívna lymfoscintigrafia končatín

174,30 EUR
143 EUR

Dynamická scintigrafia obličiek

78,50 EUR

Dynamická scintigrafia obličiek s furosemidovým testom
Statická scintigrafia obličiek

-

Scintigrafia štítnej žľazy

98,30 EUR
44,10 EUR

Scintigrafia prištítnych teliesok + SPECT

161,20 EUR

Scintigrafia slinných žliaz

70,30 EUR

Cholescintigrafia – scintigrafia žlčníka a žlčových ciest

108,20 EUR

Scintigrafia pečene a sleziny + SPECT

74,50 EUR

Scintigrafia hemangiomu pečene + SPECT

108,60 EUR

Scintigrafický dôkaz Meckelovho divertikla

65 EUR

Scintigrafia lokalizácie krvácania do GITu + SPECT

513,10 EUR

Scintigrafia nádorov obsahujúcich somatostatinové receptory – TEKTROTIDYD

943,70 EUR

Scintigrafia endokrinných a neuroendokrinných nádorov – MIBG

555 EUR

Dôkaz sentinelove uzliny (NANOCOLL)

138,70 EUR

Dôkaz snetinelove uzliny (SENTI-SCINT)

481,40 EUR

Odborný zástupca: MUDr. Peter Polačko

