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Typ dokumentu:   Cenník 
Číslo dokumentu:  CN – 19 
Oblasť použitia: Hematologická ambulancia  
Platnosť od: 01.04.2015 
Verzia č.: 4 
Interval revízií: pri každej zmene 

 
 
                                                     Názov dokumentu 

Cenník za výkony na hematologickej ambulancii 
Nemocničnej a.s. pre samoplátcov 

 
 
 
                                                     Účel dokumentu 
Účelom dokumentu je v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách stanoviť cenu za výkony pre 
samoplátcov na hematologickej ambulancii v Nemocničnej a.s.  
 
 
 

Tento dokument je duchovným majetkom Nemocničnej a.s. 
Podlieha všetkým náležitostiam, ktoré sa týkajú riadenia dokumentácie.  

Kopírovanie tohto dokumentu je prípustné len so súhlasom manažéra kvality. 
Nemocničná a. s. vydáva v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších právnych predpisov cenník pre samoplátcov na hematologickej ambulancii (ďalej len 
HTO)  v Nemocničnej a.s. takto: 

 
 
 
Cena za jedno vyšetrenie INR (laboratórny monitoring antikoagulačnej liečby) 
 na prístroji CoaguChek XS Systém ..............    5,- € 

 
 
          
Vyšetrenie sa vykonáva bezplatne klasickým spôsobom v laboratóriu.  
 
Výhody vyšetrenia INR na prístroji CoaguChek priamo v ambulancii na želanie pacienta: 
 

• Odber kapilárnej krvi z prsta 
• Vyšetrenie priamo v ambulancii 
• Výsledok vyšetrenia do 1 minúty 
• Možnosť okanmžitej interpretácie výsledku a návrh liečby 
• Prejavený záujem pacientov o nový spôsob vyšetrenia. 

  
 

Odborný lekár vysvetlí vyššie popísanú možnosť vyšetrenia a upozorní na poplatok pri tomto 
vyšetrení. V prípade, že si pacient želá rýchly spôsob vyšetrenia, uhradí v pokladni Nemocničnej 
a.s. požadovaný poplatok, za čo mu vydá pokladníčka doklad z elektronickej registračnej 
pokladnice.   
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Dokladom o zaplatení sa preukáže odbornému lekárovi. Úhrada musí byť vykonaná v hotovosti 
alebo kartou ešte pred vyšetrením.      
  
 
 
Tento cenník nadobúda účinnosť a platnosť dňa 01. apríla 2015 a platí do vydania nového cenníka. 
Zároveň sa ruší platnosť cenníka CN 19 – 3. verzia, ktorý bol platný od 15.10.2011. 
 
 
 
 
 
 


