
Zdravstveni dom Medvode

CENIK STORITEV, KI JIH ZZZS NE KRIJE IZ OBVEZ. ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA od 1. 3. 2020 dalje

ŠIFRA OPIS STORITVE VREDNOST V EUR

POTR3 Zdravniško potrdilo za: 15,00

- dietno prehrano

- sprejem v dijaški dom

- sprejem v kolonijo, ki ni plačana s stani ZZZS

- taborjenje

- športna udejstvovanja

- oprostitev telesne vzgoje za študente

- fizioterapevtske storitve za zavarovalnico (fizioter.)

- zdravniško komisijo na željo pacienta (podaljšanje

   porodniškega dopusta)

- koriščenje prehrane iz vrtca na domu (patronaža)

- potrdilo o nesposobnosti za vojaške vaje

- potrdilo o prebolevnosti

- potrdilo za socialno službo

POTOI Zdravniško potrdilo (opis in ocena stanja): 25,00

- sprejem v dom upokojencev

- potrdilo o odsotnosti z dela zaradi poškodbe

- izpolnitev VVI za napot. na termalno okrevanje

- zdravnikov vpis podatkov v obrazec Prijava nezgode 

- zdravnikov vpis podatkov v prijavo škodnega primera 

  odgovornosti

- vpogled v zdravstveni karton zaradi sprejema v življenjsko

    zavarovanje

Zdravniško spričevalo o začasni nezmožnosti za delo - 

invalidnosti ali sprejema v življenjsko zavarovanje

POTNZ - izpolnitev obrazca za potrebe nezgodnega zavarovanja 55,00

- izpolnitev obrazca za potrebe življenjskega zavarovanja

  (samopl. cena pregleda + laborat.storitve)

Medicinska ekspertiza in izvedenska mnenja za

odškodninske zadeve (zavarovalnice):

MEDNE - neobsežna 42,00

MEDOB - obsežna 85,00

MEDZO - zelo obsežna 130,00

OVERO Overovitev fotokopije zdravniškega izvida z žigom (1 izvod) 2,00

Pošiljanje fotokopirane medic. dokument. (karton)

FOTME različnim ustanovam na zahtevo bolnika (do 10 fotok.) 20,00

IZPIK Izpolnjevanje predloga za I.K. na željo pacienta 50,00

IZPPP Obrazec za pomoč in postrežbo 40,00

IZPTK Obrazec za ocenitev telesne okvare 30,00

Pregled in izpolnjevanje obrazca pred sklenitvijo 

PIOŽZ življenjskega zavarovanja 55,00

Zdravniški obisk na domu na željo pacienta (pregled,

oskrba):

ZDRSN - v strnjenem naselju 40,00

ZDROK - v oddaljenem kraju 50,00

PRETR Predpisovanje neurgentne terapije pri neizbranem zdravniku 7,00

OKLPR Specialistični okulistični pregled 50,00


