Histopatološke in citopatološke preiskave

Cenik preiskav za samoplačnike
DERMATOPATOLOGIJA, OČESNA PATOLOGIJA,
PATOLOGIJA GLAVE IN VRATU,
PATOLOGIJA MEHKIH TKIV IN KOSTI

OZNAKA

CENA V EVRIH

Diagnostična biopsija večje tumorske spremembe (ne glede na število koščkov tkiva)
Ekscizija klinično benigne spremembe, velike do 10 mm (običajni, ne-displastični nevus,
seboroična keratoza fibroepitelni polip)

H1

55

Ekscizija atipične/sumljive/maligne spremembe, velike do 10 mm
Ekscizija klinično benigne spremembe, velike ≥ 10 mm
Biopsija kože pri dermatozah
Re-ekscizije ne glede na velikost vzorca

H2

70

Ekscizija klinično atipične/sumljive/maligne spremembe, velike ≥ 10 mm

H3

85

Biopsija kože lasišča za opredelitev alopecije (2 punch biopsiji)

H7

150

Vsak dodatni vzorec

H1

55

Direktna imunofourescenčna preiskava kože ali sluznice

H10

215

Veznica, ustna, nosna, druge sluznice področja glave in vratu, sluznice zunanjih genitalij,
ne glede na način odvzema in velikost spremembe, diagnostična biopsija ali ekscizija
manjše spremembe klinično benigne spremembe

H1

55

Vnetja oziroma klinično benigne spremembe ob zobu

H1

55

Veznica, ustna, nosna, druge sluznice področja glave in vratu, sluznice zunanjih genitalij,
ne glede na način odvzema in velikost spremembe, diagnostična biopsija ali
ekscizija klinično sumljive/maligne spremembe

H2

70

Vsak dodatni vzorec

H1

55

Podkožje, druga povrhnja mehka tkiva in sklepne ovojnice, diagnostična biopsija ali ekscizija

H2

70

Vsak dodatni vzorec

H1

55

KOŽA

SLUZNICE

MEHKA TKIVA
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KOST
Kost ali zob, diagnostična biopsija ali terapevtska ekscizija/kiretaža

H6

125

Vsak dodatni vzorec

H1

55

Kapsula ob vsadku

H5

115

Ginekomastija

H2

70

Redukcijska mamoplastika

H6

125

Ekscizija benigne spremembe

H3

85

Vsak dodatni vzorec

H2

70

DOJKA

PATOLOGIJA PREBAVNEGA TRAKTA
Odvzemi pri ezofagogastroduodenoskopiji (odščip, odstranitev celotne spremembe), cena na preiskavo
1 vzorec (vsebnik)

H3

85

2 vzorca (vsebnika)

H4

100

3 vzorci (vsebniki)

H5

115

≥4 vzorci (vsebniki)

H6

125

1 vzorec (vsebnik)

H2

70

2 vzorca (vsebnika)

H3

85

3 vzorci (vsebniki)

H4

100

4 vzorci (vsebniki)

H5

115

≥5 vzorcev (vsebnikov)

H7

150

≤5 stebričkov (kaset)

H7

150

6-8 stebričkov (kaset)

H8

175

≥9 stebričkov (kaset)

H9

200

Odvzemi pri rektoskopiji, kolonoskopiji (odščip, odstranitev celotne spremembe), cena na preiskavo

UROLOŠKA PATOLOGIJA
Igelna biopsija prostate, cena na preiskavo
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Koža ali sluznica zunanjega spolovila – glej Dermatopatologija
GINEKOLOŠKA PATOLOGIJA
Cervikalni polip ali druga benigna sprememba materničnega vratu, abrazija, ekscizija

H1

55

Maternični vrat, odščipi sluznice ob sumu na PIL, z ali brez abrazije cervikalnega kanala,
ne glede na število koščkov/vzorcev, cena na preiskavo

H5

115

Maternična votlina, abrazija ali histeroskopska biopsija, z ali brez abrazije cervikalnega kanala,
ne glede na število koščkov/vzorcev, cena na preiskavo

H3

85

H6

125

PAP bris materničnega vratu

C1

10

Urin – pregled na maligne celice

C2

30

Bris analne ali druge sluznice

C2

30

Izcedek

C2

30

Aspiracijska biopsija s tanko iglo (ABTI) dojke, ščitnice, povrhnjih mehkih tkiv, žlez slinavk
(ne vključuje endoskopskih, ultrazvočno vodenih ABTI)

C3

45

Vsak dodatni vzorec

C2

30

Koža ali sluznica zunanjega spolovila – glej Dermatopatologija
DRUGO MNENJE
Drugo mnenje, ne glede na področje, na histopatološko ali citopatološko preiskavo
CITOPATOLOGIJA

Pojasnila k ceniku
1 VZOREC = 1 VSEBNIK. V vsakem vsebniku je lahko 1 ali več koškov tkiva iste spremembe ali
istega organa (dela organa). Pošiljane vzorcev različnih organov (npr. požiralnik, antrum želodca,
korpus želodca, dvanajstnik) ali vzorcev različnih sprememb (npr. polipov različnih delov črevesa,
različnih kožnih tumorjev) v istem vsebniku strokovno ni dopustno. V primeru neupoštevanja tega
pravila si pridržujemo pravico, da storitev obračunamo glede na število poslanih vzorcev v
vsebniku in ne glede na število vsebnikov.
Na napotnici mora biti jasno označeno, da gre za samoplačnika. Predlagamo uporabo štampiljke
»SAMOPLAČNIK«.
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Vse cene so na vzorec, razen, kadar je določeno drugače. Če je vzorcev več, se pri obračunu
prvega vzorca na napotnico upošteva vzorec, ki sodi v najvišjo kategorijo (npr. če sodi na
področju dermatopatologije vzorec A v kategorijo H2 in vzorec B v kategorijo H3, je skupni
obračun H3+H1).

Cena vključuje vse preiskave (osnovno barvanje, histokemična in imunohistokemična barvanja),
ki so potrebne za postavitev diagnoze, ne glede na vrsto bolezni.
V sodobni patologiji zanesljiva diagnostika samo na podlagi osnovnih barvanj (HE) brez dodatnih
histokemičnih, imunohistokemičnih in redkeje drugih preiskav pogosto ni možna. Indikacije za
dodatne preiskave so odvisne od vrste vzorcev in diferencialne diagnoze. Na Inštitutu za
patologijo napravimo dodatna histokemična barvanja pri četrtini vseh histopatoloških preiskav (v
teh primerih povprečno več kot dve barvanji na preiskavo) in imunohistokemična barvanja pri 1520% preiskav (v teh primerih povprečno več kot tri imunohistokemična barvanja na preiskavo). S
ciljem izboljševanja diagnostike vsako leto uvedemo med 5 in 10 novih imunohistokemičnih
barvanj. Nedostopnost ali prekomerno omejevanje uporabe dodatnih preiskav (barvanj)
onemogoča natančno in zanesljivo diagnostiko, pogosto vodi v nejasne (nekonkluzivne) izvide in
lahko vodi v diagnostične napake. Zato smo se odločili, da dodatna histokemična in
imunohistokemična barvanja vključimo v osnovno ceno preiskave.
Cena ne vključuje pregleda z zaledenelimi rezi, molekularnogenetskih preiskav, preiskav FISH in
imunohistokemičnih preiskav za opredelitev prediktivnih dejavnikov (npr. izražanje hormonskih
receptorjev, izražanje PD-L1) – te preiskave se obračunajo po veljavnem ceniku po predhodnem
dogovoru z naročnikom. Prav tako se po veljavnem ceniku (»Zeleni knjigi«) obračunajo vse
preiskave, ki niso zajete v tem ceniku.

Cenik velja od 27. 1. 2022.

Prof. dr. Jože Pižem, dr. med.
Predstojnik Inštituta za patologijo
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