Dermapatologija za samoplačnike

Cenik histopatoloških preiskav
Cenik je oblikovan tako, da omogoča vnaprejšnjo določitev končne cene
histopatološke preiskave za veliko večino vzorcev.
Cena histopatološke preiskave na vzorec glede na kategorijo vzorca in število poslanih
vzorcev na napotnico (bolnika).
Število vzorcev na
napotnico
1
≥2

A

B

C

52,00 EUR
47,00 EUR

67,00 EUR
60,00 EUR

83,00 EUR
75,00 EUR

Naziv storitve
dbA1
dbA2
dbB1
dbB2
dbC1
dbC2

Število točk
29,8851
27,0115
38,5057
34,4828
47,7011
43,1034

Cena
52,00
47,00
67,00
60,00
83,00
75,00

Šifre in nazivi storitev:
Šifra storitve
290400
290401
290402
290403
290404
290405

1 VZOREC = 1 VSEBNIK (v vsebniku je en ali izjemoma več vzorcev iste spremembe;
vzorcev različnih sprememb ali z različnih mest ni dopustno pošiljati v istem vsebniku)
A: MANJŠI VZORCI (ne-vnetna patologija)
• Fibroepitelni polipi/skin tags;
• shave seboroičnih keratoz;
• punch biopsije večjih tumorjev (diagnostične biopsije);
• ekscizije ≤ 10 mm velikih sprememb, klinično povsem benignega videza (npr.
papilomatozni nevusi in seboroične keratoze; ne velja za displastične nevuse).
B: SREDNJI VZORCI (tumorska patologija in dermatoze, kategorija za večino vzorcev)
• Klinično atipične/sumljive/maligne lezije: ≤10 mm;
• Klinično benigne lezije (veruka, seboroična keratoza, papilomatozni nevus), velike 10 -30
mm;
• Reekscizije največje dimenzije ≤ 30 mm;
• Biopsije dermatoz (punch, incizijske);
• ≤ 30 mm veliki vzorci podkožnih/mehkotkivnih sprememb.
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C: VEČJI VZORCI
• Klinično benigne lezije > 30 mm;
• Klinično atipične/sumljive/maligne lezije > 10 mm IN največja dimenzija vzorca < 50 mm;
• Reekscizije, največje dimenzije 30–50 mm;
• 30 - 50 mm veliki vzorci podkožnih/mehkotkivnih sprememb.
Splošna pravila:
•

•
•
•
•

Cenik velja za vzorce kože z ali brez zajetega podkožja, vzorce sluznic, ki mejijo
neposredno na kožo (veznica, sluznica ustnice, sluznica zunanjih genitalij) ter
vzorce podkožja/povrhnjih mehkih tkiv);
Vse cene so na 1 vzorec (=vsebnik), ne na napotnico; če je vzorcev več, se cene za
posamezne vzorce seštejejo;
Cene za posamezno kategorijo vzorca (A, B, C) so odvisne od števila poslanih vzorcev (glej
tabelo!);
Na napotnici mora biti jasno označeno, da gre za samoplačnika, lahko tudi
predvidena kategorija vsakega posameznega vzorca (A, B ali C);
Vzorec vsake spremembe je potrebno poslati v ločenem vsebniku (razen, če gre
za več vzorcev iste spremembe).

Cene vključujejo:
•
•
•
•
•

Makroskopski in mikroskopski pregled z diagnozo;
Osnovne HE preparate in vsa potrebna dodatna rezanja ter dodatne HE preparate;
Vse histokemične metode (največkrat PAS, Groccott, Perls, itd);
Imunohistokemična barvanja v primerih, ko sta potrebni največ do 2 barvanji na vzorec;
Diagnostiko primarnih melanocitnih lezij z uporabo vseh potrebnih dodatnih
imunohistokemičnih preiskav, ne glede na število.

Cene ne vključujejo (se obračuna posebej po Zeleni knjigi):
•

•
•
•

IHK barvanj, če so potrebna 3 ali več barvanja na vzorec in ne gre za primarno
melanocitno lezijo (v tem primeru se vsa imunohistokemična barvanja
obračunajo po Zeleni knjigi; takih vzorcev je, odvisno od kazuistike, okrog 1%,
predvsem gre za limfoidne proliferacije, mehkotkivne tumorje in nediferencirane
tumorje, ki zahtevajo večje število imunohistokemičnih in drugih preiskav);
Drugih metod (in situ hibridizacija, FISH, molekularne metode, direktna imunofluorescenca,
itd.);
Pregleda z zaledenelimi rezi;
Pregleda vzorcev, največjega premera > 50 mm;
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•

V primeru, da so potrebne dodatne preiskave, ki jih osnovne cene ne pokrivajo, sta po
predhodnem dogovoru z naročnikom, možni rešitvi:
o Bolnik po predhodnem obvestilu in seznanitvi doplača preiskavo;
o Napravimo dodatne preiskave naknadno.
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