Cenník výkonov nehradených
z verejného zdravotného poistenia na vlastnú žiadosť pacienta
Zmluvné ceny sú platné od 28. 9. 2015

PSYCHOLOGICKÁ AMBULANCIA
Dopravná a pracovná psychológia
Dopravno-psychologické vyšetrenie vodičov motorových vozidiel skupiny B, C, D, E, T

60,00 €

Dopravno-psychologické vyšetrenie vodičov motorových vozidiel skupiny C + E + D

60,00 €

Vyšetrenie vodičov po odobratí vodičského oprávnenia

100,00 €

Vyšetrenie žiadateľov alebo držiteľov inštruktorského preukazu - skupina B

60,00 €

Vyšetrenie vodičov nad 65 rokov a dôchodcov - skupina B, zdravotné kontraindikácie, na žiadosť lekára

30,00 €

Vyšetrenie žiadateľov alebo držiteľov inštruktorského preukazu – skupiny C, E, D, T,

70,00 €

Posúdenie psychickej spôsobilosti pri troch priestupkoch
Opakované vyšetrenie psychickej spôsobilosti
Odborné poradenstvo pre osoby, ktoré sa dopustili priestupku alebo trestného činu vedenia
motorového vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky

100,00 €
45,00 €
250,00 €

Posúdenie psychickej pracovnej spôsobilosti
Neuropsychická záťaž

50,00 €

Zmyslová skupina 1, 2

70,00 €

Pred vstupom do zamestnania, pri podozrení na zníženú pracovnú spôsobilosť, pri pracovnom úraze,
nehodovej udalosti, rizikové práce, vybrané pracovné činnosti podľa osobitých predpisov

45,00 €

Posúdenie psychickej pracovnej spôsobilosti podľa špecifikácie a komplexnosti
Jednotlivo: osobnosť, intelekt, kognitívne schopnosti (pamäť, pozornosť, reakčná pohotovosť, atď.)

10,00 €

Čiastkové opakovanie pri neuspokojivom výsledku (jedna metóda VTS)

20,00 €

Lektorská, konzultačná, poradenská činnosť, krízová intervencia a iné
Psychologická pomoc, podpora, krízové intervencia (45 min.)

17,00 €

Individuálne poradenstvo (45 min.)

12,00 €

Lektorská, konzultačná činnosť (45 min.)

14,00 €

Spracovanie výsledkov psychologického vyšetrenia do krátkej správy

14,00 €

Spracovanie výsledkov vyšetrenia do podrobného zápisu

25,00 €

Vystavenie duplikátu z psychologického vyšetrenia

2,00 €

V súlade s ustanovením § 51 Občianskeho zákonníka v platnom znení sa uvedené výkony na žiadosť pacienta poskytujú ako platené služby za úhradu.
NOVAPHARM, s.r.o., neštátne zdravotnícke zariadenie, určuje ceny v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. Zákon o cenách v platnom znení. NOVAPHARM, s.r.o., si
vyhradzuje oprávnenie poplatok primerane znížiť/odpustiť v prípadoch hodných osobitného zreteľa.
V Bratislave, dňa 25. 9. 2015
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