Príloha č. 4.03
k SM 029 Platby za poskytované služby

Cenník poplatkov v DFNsP BB
za poskytnutie zdravotnej starostlivosti a za spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní
ambulantnej starostlivosti v rámci ambulantnej pohotovostnej služby na

Ambulancia pevnej ambulantnej pohotovostnej služby*
Charakteristika pacienta / poistenca

Poplatok

pacientovi Ambulancii pevnej ambulantej pohotovostnej služby

2 EUR

pacient je maloleté dieťa a o poskytnutie zdravotnej staroslivosti
žiada zariadenie, v ktorom je maloleté dieťa umiestnené na
základe rozhodnutia súdu alebo orgánu sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately

neplatí

Preukazovanie nárokuna
oslobodenie resp. zníženie
poplatku

Urgentný príjem 2. typu pre deti a dorast - ústavná pohotovostná služba*
Charakteristika pacienta / poistenca

Poplatok

pacient s úrazom bezprostredne po jeho vzniku
pacient s úrazom bezprostredne po jeho vzniku v dôsledku užitia
alkohohlu, inej návykovej látky alebo lieku užitého iným
spôsobom, ako bolo odporučené lekárom
pacient následne prijatý do ústavnej starostlivosti

10 EUR

pacient je maloleté dieťa a o poskytnutie zdravotnej staroslivosti
žiada zariadenie, v ktorom je maloleté dieťa umiestnené na
základe rozhodnutia súdu alebo orgánu sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately

neplatí

Preukazovanie nárokuna
oslobodenie resp. zníženie
poplatku

neplatí

neplatí

pacient, u ktorého poskytovanie zdravotnej starostlivosti v
rámci ústavnej pohotovostnej služby trvalo viac ako dve
hodiny

neplatí

pacient, ak nie je oslobodený podľa vyššieuvedenej
charakteristiky

10 EUR

pacient bol k poskytovateľovi ústavnej pohotovostnej služby
odoslaný bezprostredne po poskytnutí ambulantnej
pohotovostnej služby

2 EUR

Čas 2 hodiny sa začína od
momentu kedy mal pacient prvý
kontakt s lekárom, až do momentu
kedy pacientovi prestala byť
poskytovaná zdravotná
starostlivosť. (Do uvedeného času
sa pritom započíva aj čas, ktorý
pacient strávil čakaním na odbery,
výsledky vyšetrení ...)

lekárska správa z ambulancie
ambulantnej pohotovostnej služby /
lekárskej služby prvej pomoci

* Zákon NR SR 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

Cenník nadobúda platnosť a účinnosť dňom 24.08.2021

