
Služba Cena v €
Poplatok za vyšetrenie v ústavnej pohotovostnej službe(za každé ošetrenie 
v rámci ústavnej pohotovostnej služby bez následnej hospitalizácie - 
administratívny poplatok)

1,99 €
Doprovod pacienta bez stravovania nad 3 roky dieťaťa (Dg. Z763 MKCH) 2,97 €
Stravovanie pre doprovod (bez MKCH)raňajky                     1,32 € obed                     2,90 € večera                     1,86 € Spolu                     6,08 € 
Úhrada za služby poskytnuté na žiadosť pacienta (podľa prílohy k Opatreniu 
č.07045-9/2005 Z.z.) (Dg  v rámci MKCH - 10)
Stanovenie alkoholu v krvi - na vlastnú žiadosť(etanol)                   15,80 € 
Vyšetrenie 10 druhov drogy - na vlastnú žiadosť (komplet balík)                   16,50 € 
Vyšetrenie zamerané na preskúmanie zdrav.spôsob.osobitne vo vzťahu k závislosti od 
alkoholu - Dg Z00.04                   30,00 € 
 Gynekologicko - pôrodnícke oddelenieprepichovania uší pre naušnice - Dg. Z380                     3,35 € 
Sterilizácia - Dg. Z302                334,00 € 
Medicínsky výkon interupcie ÚPT - Dg. O.04 - O.09                300,00 € 
Iné službyVyhotovenie fotokópie A4                     0,07 € 
Vyhotovenie kópie A3                     0,10 € 
Vystavenie lek. správy pre komerčnú poisťovňu (vrátane fax, telefón)                     7,00 € 
Napálenie obrazu z MR, CT a DIGI Röntgenu na CD nosič vrátane nosiča 2,50 €
Krátkodobý nájom predajnej  plochy 7 €/deň
Plastická chirurgia
Korekcia horných viečok                200,00 € 
Korekcia dolných viečok                200,00 € 
Korekcia oboch ušníc                200,00 € 
Korekcia jednej ušnice                120,00 € 
Natrhnutý ušný lalôčik                   50,00 € 
Zväčšenie prsníkov implantátmi (cena bez implantátov)                500,00 € 
Úprava prsníkov mastopexia   900, 00 € 
Zmenšenie prsníkov (cena bez implantátov)                650,00 € 
Výmena implantátu jedna strana ( cena bez implantatu)                300,00 € 
Korekcia poklesu kože brucha (abdominoplastika)                650,00 € 
Plastika ženského genitálu labioplastika v LA                200,00 € 
Plastika ženského genitálu labioplastika v CA                300,00 € 
V Dolnom Kubíne dňa 1.5.2016

Schválil: 
za DONsP: PhDr.Jozef Mintál, MBA  -riaditeľ DONsP v.r.

Zoznam chorôb pri ktorých sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú, alebo sa neuhrádzajú na základe 
verejného zdravotného poistenia ( č. 577/2004 Z. z.)

DOLNOORAVSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDr.L.N.Jégého DOLNÝ KUBÍN


