
                                          Palárikova 2311, 022 16 Čadca

ZDRAVOTNÉ VÝKONY *Cena za výkon

Kolonoskopické vyšetrenie terminálneho ilea

Totálna kolonoskopia natívna alebo s farbením sliznice

Operácia spontánneho pneumotoraxu: torakotomicky

Torakotómia jednoduchá

Ligatúra artérie

Embolektómia artérií: horné končatiny

Embolektómia artérií: dolné končatiny

Crossectomia

Stripping vena saphena magna: partialis

Stripping vena saphena parva

Exstirpácia a discízia varixov

Bypassové anastomózy čriev: tenké črevo k hrubému črevu

Parciálna resekcia tenkého čreva: jujenum: laparotomicky

Parciálna resekcia tenkého čreva: ileum: laparotomicky

Parciálna resekcia hrubého čreva: hemikolektomia pravostranná: laparotomicky,              

s anastomózou

Parciálna resekcia hrubého čreva: resekcia colon transversum: laparotomicky,                 

s anastomózou

Parciálna resekcia hrubého čreva: colon sigmoideum: laparotomicky, s anastomózou

Parciálna resekcia hrubého čreva: colon sigmoideum: laparotomicky,                                 

s enterostómiou a slepým uzáverom

za ukončenú hospitalizáciu /lôžkodeň  pre dané oddelenie uvedenom v cenníku. 

Nezahŕňa výkony SVaLZ

 *Cena za výkony na lôžkových oddeleniach je stanovená cenou 

                   Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca

                      v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

CHIRURGICKÉ ODDELENIE a JIS

Zoznam zdravotných výkonov k cenníku

zdravotných výkonov
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Odstránenie črevného segmentu ako samostatný výkon: jejunum alebo Ileum

Vytvorenie dvojzložkovej enterostómie ako samostatný výkon: transverzostómia: 

laparotomicky

Vytvorenie dvojzložkovej enterostómie ako samostatný výkon: sigmoideostómia: 

laparotomicky

Obnovenie kontinuity čreva pri terminálnych enterostómiach: kolostómia

Apendektómia: laparotomicky

Apendektómia: laparoskopicky: pomocou slučky alebo ligatúry

Apendektómia: konverzia laparoskopie na laparotómiu

Simultánna apendektómia počas laparotómie z iných dôvodov

Dekompresia čreva: laparotomicky

Iné operácie na čreve: adhéziolýza: laparotomicky

Iné operácie na čreve: adhéziolýza: laparoskopicky

Peranálna lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva konečníka: 

submukózna excízia: peranálne

Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: vysoká predná resekcia: otvorene chirurgicky,             

s anastomózou

Lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva heparu: atypická resekcia 

heparu: lokálna excízia: laparoskopicky

Lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva heparu: atypická resekcia 

heparu: lokálna excízia: iné

Cholecystektómia: jednoduchá, bez revízie žlčových ciest: laparotomicky

Cholecystektómia: jednoduchá, bez revízie žlčových ciest: laparoskopicky

Cholecystektómia: jednoduchá, bez revízie žlčových ciest: konverzia z laparoskopie 

na laparotómiu

Cholecystektómia: simultánne počas jednej laparotómie z iných dôvodov: bez 

operačnej revízie žlčových ciest

Uzavretie inguinálnej hernie s plastikou

Uzavretie umbilikálnej hernie s plastikou

Uzavretie epigastrickej hernie s autológnym materiálom

Uzavretie hernie v jazve s plastikou

Laparotómia a otvorenie retroperitonea: exploratívna laparotómia

Laparotómia a otvorenie retroperitonea: laparotómia s drenážou

Laparotómia a otvorenie retroperitonea: exploratívna lumbotómia

Incízia brušnej steny: explorácia
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Resekcia tkaniva z brušného regiónu bez orgánového priradenia: intraperitoneálna

Ďalšie brušné operácie: laparoskopia s drenážou

Amputácia a exartikulácia v oblasti dolnej končatiny: amputácia v oblasti 

proximálneho stehna

Amputácia a exartikulácia v oblasti dolnej končatiny: amputácia v oblasti stredného                                              

a distálneho stehna

Amputácia a exartikulácia v oblasti dolnej končatiny: amputácia v oblasti stredného 

predkolenia

Amputácia a exartikulácia šlapy: amputácia transmetatarsálne

Amputácia a exartikulácia šlapy: amputácia prstov nohy

Revízia amputačnej oblasti: oblasť stehna

Otvorenie flegmóny

Incízia kože a podkožia: drenáž: gluteálna oblasť

Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží bez 

primárneho uzavretia rany: stehno a koleno

Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží bez 

primárneho uzavretia rany: predkolenie

Excízia-operačné odstránenie sinus pilonidalis: excízia

Dočasné mäkké pokrytie: zavedenie alebo zmena jedného systému pre vákuové 

tesnenie: hlboko siahajúce, subfasciálne ku kostiam a kĺbom končatín

Voľná transplantácia koža a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách                

a poleptaniach, darca: rozdelenie kože: predkolenie

Reoperácia pre dehiscenciu rany

Reoperácia pre hlboké krvácanie

Kategória II - trvanie operačného výkonu viac ako 60 minút

Incízia hlboko ležiaceho abscesu

Exstirpácia benígneho tumoru

Odstránenie katétra z močového mechúra

Katetrizácia močového mechúra u muža

Katetrizácia močového mechúra u ženy

Výplach krvných zrazenín z močového mechúra

Vytvorenie terminálnej enterostómie ako samostatný výkon: descendostómia 

laparotomicky
Zavedenie trvalej sondy na enterálnu výživu

Výmena, odstránenie gastrostomickej sondy

Podporné hojenie rany aplikáciou podtlaku - Vacuum sealing
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Preväz rany: nad 5 cm2

Ošetrenie dekubitu: do 10 cm2

Aplikácia kyslíka [oxygenoterapia]

Zavedenie periférneho venózneho katétra

Intravenózna analgézia

Kontinuálne monitorovanie klinického stavu

Monitorovanie bilancie tekutín

Monitorovanie centrálneho venózneho tlaku

Starostlivsoť o kaválny katéter a intravenóznu kanylu

Starostlivsoť o ezotracheálnu, nasotracheálnu a tracheostomickú kanylu

Čadca, 1.1.2016

Ing. Martin Šenfeld, MBA

riaditeľ KNsP       


