ALFAMEDIS s.r.o., Zlatovská 2033, Trenčín, IČO : 47509104
prevádzka : CT Pracovisko, Hollého 14, Prešov

V zmysle zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného
zdravotného poistenia a zákona č. 578/2004
Z .z. o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, spoločnosť Alfamedis s.r.o.
vyberá nasledujúce poplatky.

CENNÍK ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV
Alfamedis s. r. o. platný od 1.11.2016
CT v oblasti hlavy, krku - mozog, PND, orbita, krk
80,-€
CT v oblasti hrudníka - mediastínum, horná hrudná apertúra, pľúca
100,-€
CT v oblasti brucha alebo malej panvy - pečeň, pankreas, tenké črevo, hrubé črevo, lymfatický
systém, obličky
100,-€
CT v oblasti hrudníka, brucha v jednom sedení
200,-€
CT v oblasti hrudníka, brucha a malej panvy v jednom sedení
230,-€
CT v oblasti muskuloskeletálneho systému - rameno, lakeť, zápästie, ruka, stehno, koleno,
predkolenie, členok, noha, bedrové kĺby, SI zhyby
60,-€
CT v oblasti chrbtice - krčná, hrudná, bedrová
60,-€
CT angiografia - aorta, krčné cievy, mozgové cievy, končatinové cievy
100,-€
HRCT pľúc
50,-€
Vertebrogénne poradenstvo (anamnéza , neurologické vyšetrenie, zhodnotenie RTG,
CT, MRI dokumentácie, následne CT PRT ozón + kortikoid, odporučenie ďalšej liečby,
rehabilitácie, režimové opatrenia - spinálne cviky, prípadné dodiagnostikovanie ) 100,-€
Kontrola a ďalšie aplikácie ozónu bez CT navigácie
25,-€
Obstrek SI skĺbenia – 1. aplikácia pod CT kontrolou
30,-€
Obstrek SI skĺbenia – 2. aplikácia bez CT kontroly
20,-€
V prípade nutnosti podania kontrastnej látky sa cena vyšetrenia zvýši, na základe množstva a druhu
podanej kontrastnej látky:
Ultravist 370 inj. sol....
0,5 € / 1ml
Iomeron 400 inj.sol.....
1 € / 1ml
Periradikulárna terapia = PRT
Ozón

75,-€
40,-€

ZOZNAM ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV
Alfamedis s. r. o. platný od 1.11.2016
Potvrdenie o návšteve ambulancie pre doprevádzajúcu osobu
Odovzdanie výsledkov zobrazovacieho vyšetrenia CT na CD nosiči
Zhotovenie kópie - Výpis CT vyšetrenia na CD nosiči na žiadosť pacienta
Výpis zo zdravotnej dokumentácie pacienta na vlastnú žiadosť
Odborný zástupca: MUDr. Ján Hrib

1,-€
1,-€
1,-€
5,- €

