
ZDRAVSTVENI DOM IVANČNA GORICA
cesta II.grupe odredov 16
Datum:  29.02.2008

CENIK ZA ZDRAVSTVENE STORITVE PO ZDRAVNIŠKI TARIFI

                                                                    cena točke 0,63 €
Veljavnost cenika od 01.03.2008 dalje.                             

Tarifa: Besedilo: Točke Cena v € cena v sit

Tarifa 2. IZDELAVA MEDICINSKE EKSPERTIZE ZA 
ODŠKODNINSKE ZADEVE
a)  opravičilo za izostanek na sodišču 50 31,50 7.548,66            

b)  opravičilo za izostanek od orožnih vaj (pooblaščen zdr.) 50 31,50 7.548,66            

c)  zahtevnejše zavarovalniško potrdilo 50 31,50 7.548,66            

Tarifa 3 a)  pregled in izdelava obrazca o stopnji telesne poškodbe 65 40,95 9.813,26            

b)  odvzem telesnih tekočin 100 63,00 15.097,32          

c)  odvzem telesnih tekočin in ocena  stopnje tel.poškodbe 130 81,90 19.626,52          

Tarifa 4 a)  pregled dokument. in izpolnitev obr.IZ3-telesna okvara 75 47,25 11.322,99          

b)  pregled dokument.in izpolnitev obr. IZ2-DPP 90 56,70 13.587,59          

c)  izdelava predloga za inv.komisijo obr. IZ1 200 126,00 30.194,64          

Tarifa 5      zdravniško spričevalo 200 126,00 30.194,64          

Tarifa 6 a)  enostavno zavarovalniško potrdilo 37 23,31 5.586,01            

b)  potrdila za razne olajšave in bonitete 37 23,31 5.586,01            

c)  ponovno pisanje nap.,bol.listov in drugih izgubljenih dok. 5 3,15 754,87               

Tarifa 7 MRLIŠKI OGLED
a)  navaden mrliški ogled 90 56,70 13.587,59          

b)  mrliški ogled na zahtevo organov pregona s pisnim poroč. 160 100,80 24.155,71          

Tarifa 8 a)  predavanje na osnovni in srednji stopnji - zdravnik (ura) 85 53,55 12.832,72          

b)  predavanje na osnovni in srednji stopnji - med.sestra (ura) 60 37,80 9.058,39            

c)  predavnje na drugih javnih mestih - zdravnik na uro 128 80,64 19.324,57          

d)  predavanje na drugih javnih mestih  - medicinska s.na uro 90 56,70 13.587,59          

Tarifa 9 ZDRAVNIŠKI NADZOR NA PRIREDITVAH
a)  ura prisotnosti zdravnika 80 50,40 12.077,86          

b)  ura prisotnosti medicinske sestre - višje 54 34,02 8.152,55            

c)  ura prisotnosti medicinske sestre  - srednje 43 27,09 6.491,85            

d)  zdravn.nadzor na letovanju predšol. in šolskih otrok na dan 320 201,60 48.311,42          

     (hrana in bivanje na račun naročnika)

Tarifa 12 a)  obisk na domu in izdelava predloga za nego 160 100,80 24.155,71          

b)  obisk na domu na zahtevo paciena do 30 minut 120 75,60 18.116,78          

Cenik je sestavljen na podlagi Navodil o izvajanju zdravniške terife, ki jih je sprejel svet zavoda 

na 10.seji dne 25.5.1999 in vrednosti točke zdravniške tarife (Ur.l.69/2006 z dne 03.07.2006 in 13/2008).

Direktor:

Janez Zupančič, dr.med.


