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: Dr. MAGNET s.r.o., Novozámocká cesta 3862/2, 945 01
Komárno, IČO 36 553 204
Miesto výkonu činnosti: Dr. MAGNET s.r.o., pracovisko magnetickej rezonancie, budova Univerzitnej
nemocnice Bratislava - Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

Výkony na žiadosť pacienta
Kód
úkonu
5600
5605

Zdravotný výkon
Magnetická rezonancia v oblasti hlavy- Z02.8

Magnetická rezonancia v oblasti krku alebo krčnej
chrbtice – Z02.8
5605a Magnetická rezonancia v oblasti chrbtice – hrudnej
alebo lumbálnej – Z02.8
5611
Magnetická rezonancia v oblasti krku alebo brucha
alebo steny hrudného koša alebo mediastína alebo
malej panvy – Z02.8
5611a Magnetická rezonancia v oblasti brucha – Z02.8
5611b Magnetická rezonancia v oblasti malej panvy –
Z02.8
5611c Magnetická rezonancia v oblasti dvoch alebo
viacerých anatomických systémov pri jednom
vyšetrení – Z02.8
5612a Magnetická rezonancia muskuloskeletálneho
systému – Z02.8
5612b Magnetická rezonancia - angiografia ako príplatok
k MR vyšetreniam v rôznych anatomických
lokalizáciách – Z02.8
5612c Magnetická rezonancia –
cholangiopankreatikografia – Z02.8
5612d Magnetická rezonancia – urografia – Z02.8
Služby spojené s výkonom magnetickej
rezonancie, na základe
(Nariadenie vlády SR č.226/2004)
Zaznamenanie výkonu magnetickej rezonancie na
CD nosiči, vrátane CD nosiča, na žiadosť pacienta
Podávanie kontrastných látok
6000
Intravenózna aplikácia kontrastnej látky injekciou
alebo infúziou
6001
Intravenózna
aplikácia
kontrastnej
látky
vysokotlakovým
injektorom
Úhrada kontrastnej látky
Kontrastná látka (štandardná dávka 0,2 ml/kg pre
0,5 mol KL)
platí od 01.04.2015

230 EUR

Zdravotná
starostlivosť
uhrádzaná zo
zdravotného
poistenia
-

230 EUR

-

230 EUR

-

230 EUR

-

230 EUR

-

230 EUR

-

380 EUR

-

150 EUR

-

110 EUR

-

230 EUR

-

190 EUR

-

-

2,00 EUR

3 EUR

-

7 EUR

-

65 EUR -

-

Samoplatca

