
                                          Palárikova 2311, 022 16 Čadca

ZDRAVOTNÉ VÝKONY Cena výkonu v €

Artroskopická operácia subakromiálnehoimpingement syndrómu   600

Operácia poúrazovej paraatikulárnejburzitídy vo všetkých lokalizáciách                                                 600

Operačná mobilizácia kontraktúry stuhnutého kĺbu                                                                        600

Operačná dynamizácia vnútrodreňových klincov                                                                            440

Operačná repozícia jednoduchých zlomenín v celkovej anestéze 440

Operačné riešenie fractúrametacarpi 500

Operačné riešenie epicondylitisradialis 400

Operačné riešenie epicondylitisulnaris 400

Operačné riešenie fractúracapitisradii 500

Operačné riešenie synovitiscubiti 420

Operačné riešenie luxatioacromioclavicularis 600

Operačné riešenie fracturaclaviculae 600

Operačné riešenie abruptiotuberculimajorisetminorishumeri 600

Operačné riešenie decompresiosubacromialis 600

Operačné riešenie instabilitasglanohumeralis 600

Operačné riešenie ruptúry rotátorovej manžety                                                                           600

Operačné riešenie SLAP - lezia (poškodenie labrumglenoidale) 600

Artroskopické výkony v lakťovom zhybe                                                                                   1 100

Artroskopické výkony v ramennom zhybe bez použitia vstrebateľného fixačného 

materiálu                                                                                   
1 200

                   Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca

                      v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

ODDELENIE ÚRAZOVEJ CHIRURGIE a JIS
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Artroskopické výkony v ramennom zhybe s použitím vstrebateľného fixačného 

materiálu                                     
1400

Artroskopické výkony v kolennom zhybe   bez použitia vstrebateľného fixačného 

materiálu                                                                                                   
1 200

Artroskopické výkony v kolennom zhybe s použitím vstrebateľného fixačného 

materiálu                                     
1400

Artroskopické výkony v členkovom zhybe                                                                                  1 200

Operačná extrakcia  osteosyntetického materiálu a vonkajších fixátorov v anestézii                                           440

Operácia ruptúry Achilovej šlachy 600

Tenolýza šľachy                                                                                                         400

Sutúra šľachy                                                                                                           500

Voľný šľachový transplantát 440

Transpozícia šľachy                                                                                                     400

Diagnostická biopsia kože, podkožia a svalov v celkovej anestéze u detí 150

Artroskopické výkony v zápästí 1 280

ZDRAVOTNÉ VÝKONY Cena výkonu v €

Implantácia cementovanej TEP bedra, cena zahŕňa náklady na použité ŠZM,

hospitalizáciu na oddelení, na ktorom bola implantovaná TEP, prípadne

hospitalizáciu na jednotke intenzívnej starostlivosti bezprostredne súvisiacu s

implantáciou TEP

1 925 €

Implantácia necementovanej TEP bedra, cena zahŕňa náklady na použité ŠZM - TEP,

hospitalizáciu na oddelení, na ktorom bola implantovaná TEP, prípadne

hospitalizáciu na jednotke intenzívnej starostlivosti bezprostredne súvisiacu s

implantáciou TEP

3 625 €

Implantácia hybridnej TEP bedra, cena zahŕňa náklady na použité ŠZM - TEP,

hospitalizáciu na oddelení, na ktorom bola implantovaná TEP, prípadne

hospitalizáciu na jednotke intenzívnej starostlivosti bezprostredne súvisiacu s

implantáciou TEP

2 725 €

Implantácia cementovanej TEP kolena, cena zahŕňa náklady na použité ŠZM - TEP,

hospitalizáciu na oddelení, na ktorom bola implantovaná TEP, prípadne

hospitalizáciu na jednotke intenzívnej starostlivosti bezprostredne súvisiacu s

implantáciou TEP

3 275 €

Výkony v ústavnej starostlivosti (balíčkové ceny TEP)
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Implantácia necementovanej TEP kolena, cena zahŕňa náklady na použité ŠZM -

TEP, hospitalizáciu na oddelení, na ktorom bola implantovaná TEP, prípadne

hospitalizáciu na jednotke intenzívnej starostlivosti bezprostredne súvisiacu s

implantáciou TEP

4 525 €

Implantácia hybridnej TEP kolena, cena zahŕňa náklady na použité ŠZM - TEP, 

hospitalizáciu na oddelení, na ktorom bola implantovaná TEP, prípadne 

hospitalizáciu na jednotke intenzívnej starostlivosti bezprostredne súvisiacu  s 

implantáciou TEP

3 575 €

Diagnosticko-terapeutické výkony

ZDRAVOTNÉ VÝKONY Cena za výkon

Ukončená hospitalizácia za účelom:

a)    pozorovania zdravotného stavu, alebo

b)   jednorazového  podania liekov, alebo 390 €

c)    vykonania plánovaného diagnostického vyšetrenia

Podmienkou úhrady je kontinuálne poskytovanie zdravotnej starostlivosti

viac  ako 24 hodín a  maximálne do 72 hodín.

Čadca, 1.1.2016

Ing. Martin Šenfeld, MBA

riaditeľ KNsP       


