Pracovisko jednodňovej zdravotnej starostlivosti (JZS)

V cenníku sú uvedené poplatky na žiadosť pacienta za služby nad rámec zdravotnej
starostlivosti, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia a za
poskytnutú zdravotnú starostlivosť pre samoplatcov v súlade so zákonom č.
576/2004 Z. z. a č. 577/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
1. Pobyt v nadštandardnej izbe do 24 hod.(dvojposteľová izba)
2. Pobyt v nadštandardnej izbe do 24 hod. (dvojposteľová izba obsadená 1
osobou) - na žiadosť pacienta
3. Určenie termínu zákroku do 7 dní
4. Preobjednanie na žiadosť pacienta do 2 dní pred plánovaným zákrokom
5. Pobyt pacienta na JZS cez noc na vlastnú žiadosť
6. Sprevádzanie dieťaťa nad 6 rokov bez nároku na lôžko

Poplatok (€)

7.
8.
9.
10.
11.
12.

20€
50€
50€
80€
40€

(sprevádzanie dieťaťa do 6 rokov bez nároku na lôžko - bez poplatku)
Sprevádzanie pacienta s nárokom na lôžko
Výber operatéra na žiadosť pacienta
Výber anestéziológa na žiadosť pacienta
Celková anestézia za prvých 30 min. - na vlastnú žiadosť pacienta

Celková anestézia za každých ďalších 30 min. - na vlastnú žiadosť pacienta
Poskytnutie zdravotnej starostlivosti - samoplatca*

0€
20€
15€
15€
50€
5€

podľa cenníka
jednotlivých
výkonov

Platby za vybrané služby: Pacient je povinný zaplatiť za vybrané služby JZS podľa cenníka. Zálohu je
nutné zaplatiť najneskôr do 5 dní od stanovenia termínu zákroku. Celkový poplatok za služby je nutné uhradiť
najneskôr v deň zákroku.
Výška zálohy: 50 % z poplatkov za vybrané služby
Ak nedôjde k úhrade zálohy v stanovenej lehote a minimálnej výške, alebo k doplateniu celkovej sumy za
objednané výkony/služby, poskytovateľ JZS má právo termín zákroku zrušiť. Ak sa pacient nedostaví na
dohodnutý termín zákroku, alebo sa nepreobjedná na iný termín do 2 dní pred zákrokom, záloha prepadá v
prospech poskytovateľa JZS a nebude vrátená pacientovi.
Možnosti úhrady poplatku:
Osobne na recepcii pracoviska JZS alebo bankovým prevodom na číslo účtu: 2627847191/1100, variabilný
symbol: rodné číslo pacienta, špecifický symbol: 401401
* Samoplatca je klient zdravotníckeho zariadenia, ktorý si náklady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť znáša
sám, t.j. nie sú hradené cez verejné zdravotné poistenie. Náklady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť si klient
hradí sám v prípade, že: nie je verejne zdravotne poistený v SR a nie je ani zdravotne poistený v inom členskom
štáte Európskej únie alebo v zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore a vo Švajčiarskej
konfederácii, alebo sú mu na vlastnú žiadosť poskytnuté v rámci zdravotnej starostlivosti zdravotné výkony, ktoré
nie sú uhrádzané z verejného zdravotného poistenia podľa Zákona č. 577/2004 Z. z. v znení neskorších
predpisov.

Tento cenník je platný od 01.01.2016
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