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GYNDANYS s.r.o., IČO: 35912545, Gynekologická ambulancia a ambulancia gynekologickej urológie 

Sídlo: Krížna 7, 940 71 Nové Zámky, Miesto výkonu činnosti:  Slovenská 11, vchod č. 3, 940 34 Nové Zámky 

ZOZNAM ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV

 

8 250 Štandardné vyšetrenie dvoch alebo viacerých orgánových systémov. Súčasťou výkonu je anamnéza, opis terajšieho 

ochorenia, objektívny nález, odoslanie na laboratórne, prístrojové alebo odborné vyšetrenie – 

vypísanie žiadaniek, záver, vypísanie receptov, poučenie pacienta 

 
10 180 Rozbor a plánovanie cielených terapeutických postupov na ovplyvnenie chronických ochorení alebo ochorení 

viacerých orgánových systémov na účely racionálnej farmakoterapie vrátane rád, dokumentácie.  

 12 300 Použitie a vyhodnotenie dotazníka – hlásenie do registra. 

13 250 Vyhodnotenie laboratórnych výsledkov vo vzťahu k zdravotnému stavu pacienta lekárom špec.  starostlivosti. 

60 350 Komplexné vyšetrenie pacienta (kompletná anamnéza, vyšetrenie všetkých orgánových 

systémov, založenie zdravotnej dokumentácie, diagnostický záver, liečebný 1lan a (alebo) zaradenie do dispenzárnej 

starostlivosti, odoslanie pacienta na ďalšie laboratórne, prístrojové alebo odborné vyšetrenia – vypísanie žiadaniek, 

poučenie pacienta, vypísanie receptov a lekárskej správy. 

63 200 Dôkladné vyšetrenie jedného orgánového systému alebo kontrolné 

vyšetrenie vrátane rád a dokumentácie. 

  PREDPISOVANIE, PÍSOMNÉ OZNÁMENIA, POTVRDENIA 

            71            35 Vystavenie tlačiva Hlásenie choroby z povolania, iného poškodenia zdravia pri práci, jednoduché 

potvrdenia, vystavenie potvrdenia o dočasnej pracovnej  neschopnosti, vystavenie preukazu o trvaní  

dočasnej pracovnej neschopnosti, vystavenie potvrdenia o potrebe ošetrovania  alebo starostlivosti, 

vystavenie potvrdenia o potrebe preradenia na inú prácu, vystavenie potvrdenia o  

očakávanom   dni pôrodu, regresné hlásenie, správa alebo hlásenie o úraze. 

         71a            90 Hlásenie infekčných chorôb, onkologického ochorenia, hlásenie nežiaducich účinkov lieku, hlásenie 

potransfúznej reakcie. 

 

          73 

 

        150 

Správa o chorobe len na osobitné vyžiadanie zdravotnej poisťovne, napríklad návrh na liečbu v zahraničí zdravotnej 

poisťovni členského štátu Európskej únie. 

74 300 Vystavenie lekárskeho nálezu alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie na účely 

  a) sociálnych služieb, dávok sociálnej pomoci a peňažných príspevkov podľa osobitného predpisu;  

vystavenie bodového ohodnotenia pracovného úrazu, choroby z povolania alebo vystavenie bodového 

ohodnotenia na účely náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie 

spoločenského uplatnenia, b) sociálneho poistenia podľa osobitného predpisu, 

c) štátnych sociálnych dávok podľa osobitného predpisu. 

d) nezamestnanosti podľa osobitného predpisu 

 
4a 380 Prerokovanie vývoja obnovy pracovnej schopnosti. 

75a 150 Vystavenie návrhu na kúpeľnú starostlivosť. 

78 180 Podrobná lekárska správa inému lekárovi v prípade, ak sa neodovzdáva kompletná zdravotná dokumentácia 

(napríklad pri odchode pacienta do iného štátu a podobne). 

79a 600 Používanie svetového jazyka pri komunikácii s pacientom. 

155 120 Cytologické vyšetrenia sterov z porcia a z cervixu. vyšetrenia na včasnú diagnostiku rakoviny  

 157 220 Vyšetrenie na včasnú diagnostiku rakoviny u ženy vrátane rád. Potrebné odbery na hematologické a biochemické 

vyšetrenie sa vykazujú osobitne.  

 156 110 Palpačné vyšetrenie prsníkov a regionálnych lymfatických uzlín.  

 
  ODBER KRVI, INJEKCIE, INFÚZIE, TRANSFÚZIE, INFILTRÁCIE, 

IMPLANTÁCIE A ODOBRATIE STEROV 

250a 80 Odobratie krvi venepunkciou do jednej striekačky alebo do jednej 

skúmavky vrátane odberovej súpravy, za každú súpravu. 

 
Kód 

 
Body 

 
  Zdravotný výkon 

  RADA 

1 80 Pod radou sa rozumie poskytnutie informácií pacientovi alebo 

zákonnému zástupcovi v súvislosti so zdravotným stavom.  

 
  ŠTANDARDNÉ VYŠETRENIA 

4a 80 Vykonanie jednoduchého zdravotného výkonu 

  

 
4 200 Štandardné vyšetrenie jedného orgánového  systému – kontrolné vyšetrenie. Súčasťou výkonu je anamnéza, 

opis terajšieho ochorenia, objektívny nález, odoslanie na laboratórne, prístrojové alebo odborné vyšetrenie – 

vypísanie žiadaniek, záver, vypísanie receptov, poučenie pacienta.  
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250b 150 Odber krvi do uzavretého systému alebo odber pri podozrení na 

infekčné ochorenie, za každú odberovú súpravu. 

250c 160 Sterilný odber venóznej krvi pri podozrení na vysoko infekčnú nákazu vrátane transportu v špeciálnom kontajneri. 

250x  Odber  krvi 

252 70 Intrakutánna,subkutánna,submukózna,subkonjuktiválna alebo intramuskulárna injekcia. 

252b 70 Očkovanie. Očkovacia látka nie je súčasťou výkonu.  

253 100 Intravenózna injekcia. 

258 60 Odobratie kapilárnej krvi. 

291 80 Implantácia depotných hormonálnych preparátov. 

297 50 Odobratie, príprava a odoslanie sterového materiálu na cytologické vyšetrenie, prípadne aj fixácia vrátane nákladov. 

298 80 Odobratie,príprava aodoslanie sterového material na mikrobiologické vyšetrenie  

 
299a 60 Odber a odoslanie biologického material na bakteriologické, 

sérologické, mykologické, virologické a parazitologické vyšetrenie. 

299b 100 Odber a odoslanie biologického materialu na bakteriologické, sérologické, mykologické, virologické a parazitologické 

vyšetrenie pri dôvodnom podozrení na infekčné ochorenie vrátane dezinfekcie. 

  STAROSTLIVOSŤ V MATERSTVE 

100 80 Rady tehotnej žene v rámci starostlivosti o matku. 

101 250 Odber na vyšetrenie na stanovenie tehotnosti vrátane rád, prípadne odber na vyš.  choriongonadotropínu (HCG). 

102 320 Prvé vyšetrenie v rámci predpôrodnej starostlivosti o tehotné s určením termínu pôrodu vrátane zisťovania anamnézy 

a vystavenia materského preukazu, ako aj rád tehotnej o starostlivosti v gravidite vrátane 

vyšetrenia TK, pulzu, hmotnosti  

103 200 Vyšetrenie a rady v priebehu gravidity s vyhodnotením výsledkov 

laboratórnych vyšetrení so zreteľom na riziká gravidity. 

105 250 Vyšetrenie a rady šestonedieľke v 6. až 8. týždni po pôrode 

108 350 Ultrazvukové sledovanie tehotenstva vrátane biometrie a posúdenie 

vývoja orgánov vrátane obrazovej dokumentácie, za každé vyšetrenie. 

117 100 Tokografické vyšetrenie pred 28. týždňom gravidity pri podozrení na 

predčasný nástup pôrodnej činnosti alebo zhodnotenie tokolýzy. 

118 230 Externé kardiotokografické vyšetrenie (CTG). Výkon pod kódom 118 sa 

môže vykazovať za jeden deň aj v prípade dvojčiat a trojčiat, najviac dva razy. 

120 80 Vyšetrenie stredného prúdu moča na bielkoviny a cukor, ako aj mikroskopické vyšetrenie močového sedimentu. 

121 25 Orientačné vyšetrenie moču na baktérie pomocou dôkazu nitritovou skúškou. 

122 60 Odobratie krvi zo žily na vykonanie vyšetrení v gravidite. 

12d 60 Použitie a vyhodnotenie dotazníka alebo písomného testu vrátane 

depistážneho testu pri jednom ošetrení sa môže vykazovať iba raz. 

63a 100 Kontrolné zhodnotenie prebiehajúcej liečby pacientky bez gynekologického fyzikálneho vyšetrenia. 

1020 330 Vyšetrenie rodičky s plánovaním  vedenia pôrodu.  

 1070 150 Kolposkopia.  

 1088 100 Úprava polohy maternice vložením pesaru. 

1090 50 Naloženie alebo výmena pesaru, v prípade potreby okluzívneho pesaru 

z terapeutických dôvodov (descensus, prolaps a podobne). 

1091 150 Naloženie alebo výmena intrauterinného telieska zo zdravotných dôvodov. 

1091a 150 Naloženie alebo výmena intrauterinného telieska na vlastnú žiadosť. 

1092 70 Odstránenie intrauterinného telieska. 

1107 70 Lokálne ošetrenie v pošve. 

1131 180 Odstránenie cerclage. 

   REGULÁCIA FERTILITY 

165 80 Rady v rámci prípravy na počatie, prípadne so zainteresovaním partnera. 

166 200 Rady v rámci prípravy na počatie, prípadne so zainteresovaním partnera vrátane anamnézy a gynekologického 

vyšetrenia, prípadne aj naordinovanie antikoncepčného prostriedku.  

 
167 30 Odobratie a fixácia sterového material na cytologické vyšetrenie z porcia a z cervixu vrátane nákladov. 

168c 80 Aminový test na BV. 

168d 60 Lokálne ošetrenie, výplach pošvy. 
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169 50 Odber a mikroskopické vyšetrenie natívneho preparátu – steru z pošvového sekrétu, prípadne z cervikálneho 

sekrétu. 

169a 80 Odobratie a príprava sterového materiálu na vyšetrenie mikróbneho obrazu pošvového (MOP). 

178 150 Kontrola ultrazvukom najskôr za 8 dní, najneskôr za 14 dní po aplikácii vnútromaternicového telieska (IUT). 

180 200 Lekárska rada o metódach, rizikách a následkoch sterilizácie zo 

zdravotných dôvodov, ako aj o alternatívnych  opatreniach na zabránenie počatia vrátane vyšetrenia odporúčania 

vhodnej operačnej metódy. 

180a 330 Lekárska rada o metódach, rizikách a následkoch sterilizácie na vlastnú žiadosť, ako aj o alternatívnych opatreniach 

na zabránenie počatia vrátane vyšetrenia a odporúčania vhodnej operačnej metódy. 
  PRERUŠENIE TEHOTENSTVA 

190 220 Rada v súvislosti s prerušením tehotenstva zo zdravotných dôvodov o lekársky významných hľadiskách pri prerušení 

tehotenstva vrátane gynekologického vyšetrenia, odberu a vyhodnotenia imunologicko- 

-tehotenského testu. 

190a 330 Rada v súvislosti s prerušením tehotenstva na vlastnú žiadosť o lekársky významných hľadiskách pri prerušení 

tehotenstva vrátane gynekologického vyšetrenia, odberu a vyhodnotenia imunologicko-tehotenského testu. 

191 200 USG vyšetrenie na stanovenie dĺžky tehotenstva pred jeho prerušením. 

192 200 Klinické vyšetrenie pred narkózou a (alebo) operatívnym výkonom pri prerušení tehotenstva. 

 
1723 375 Katetrizácia močového mechúra ženy 

 
1726 100 Výplach močového mechúra a (alebo) instilácia medikamentov pri zavedenom trvalom katétri. 

5303 1 000 Vyšetrenie močového traktu a orgánov malej panvy u ženy  

 
5305 1 200 Ultrazvukové vyšetrenie intravaginálnou sondou  

   PRENATÁLNE A ŠPECIÁLNE GYNEKOLOGICKÉ VYŠETRENIA 

5807 700 Ultrazvukový folikulometrický monitoring (jeden cyklus). 

5808 600 Ultrazvukové sledovanie tehotenstva vrátane biometrie plodu 

 
5809  1 400 Vyšetrenie šijového prejasnenia  (NT) plodu.  

 
       3525          50   Kompletný dôkaz základných patologických súčastí moču 

vzorku od pacienta.        3526          35  Nekompletný dôkaz najviac troch z uvedených základných patologických súčastí moču 

patologických súčastí moču, za každú vzorku od pacienta. 3592 3                       3525                     50 Stanovenie sedimentačnej rýchlosti krviniek 

       1791         200  Uroflowmetria vrátane záznamu. 

       1792         500  Manometrické vyšetrenie močového mechúra s priebežným záznamom, 

podľa potreby aj fyzikálne provokačné testy.       1793         900  Simultánne elektromanometrické meranie tlaku močového mechúra a brucha s priebežným záznamom 

       1794   Profilometria 

 

 


