
                                          Palárikova 2311, 022 16 Čadca

ZDRAVOTNÉ VÝKONY *Cena za výkon

Punkcia likvorového priestoru a odber likvoru na vyšetrenie

Aplikácia parenterálnej výživy: minimálne 7 dní až 13 dní

Aplikácia parenterálnej výživy: minimálne 14 dní až 20 dní

Aplikácia parenterálnej výživy: minimálne 21 dní a viac

Výplach uretry

Instilácia liečiva do uretry

Odstránenie katétra z močového mechúra

Instilácia liečiva do močového mechúra

Výplach žalúdka

Nízkofrekvenčné prúdy

Strednofrekvenčné prúdy

Špeciálne polohovanie

Defibrilácia

Aplikácia kyslíka [oxygenoterapia]

Umelé dýchanie a externá masáž srdca

Zatvorená masáž srdca

Základná kardiopulmonálna resuscitácia

Rozšírená kardiopulmonálna resuscitácia

Ľudský imunoglobulín, polyvalentný, od 2,5 g do < 5 g

Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 1 TU p (pediatrická)

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

DETSKÉ ODDELENIE a JIS
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Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 1 TU p (pediatrická)

Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 1 TU p (pediatrická)

Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 1 TU p (pediatrická)

Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 1 TU p (pediatrická)

Transfúzia trombocytov z celej krvi: 1 TU

Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi: 1 TU p (pediatrická)

Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi deleukotizovaná: 1 TU p (pediatrická)

Zavedenie periférneho venózneho katétra

Intravenózna analgézia

Premedikácia a sedácia

Kontinuálne monitorovanie klinického stavu

Monitorovanie telesnej teploty

Monitorovanie periférnej telesnej teploty

Kontinuálne monitorovanie tlaku

Monitorovanie tkanivovej oxymetrie

Kontinuálne monitorovanie dýchania

Monitorovanie vitálnych funkcií

Monitorovanie pulzovej frekvencie

Monitorovanie pulzovej frekvencie

Monitorovanie krvného tlaku nekrvavou cestou

Multimodálna komplexná liečba Diabetes mellitus: najmenej 14 až najviac 20 dní

Multimodálna komplexná liečba Diabetes mellitus: najmenej 21 dní

Komplexná intenzívna liečba: 1- 184 bodov

Komplexná intenzívna liečba v detskom veku: 1-196 bodov

Edukácia zákonných zástupcov dieťaťa

Edukácia o racionálnej farmakoterapii

Edukácia a nácvik správnej inhalačnej techniky

Edukácia o potrebe a spôsobe dychových cvičení

Edukácia a vedenie rodinného príslušníka

Observácia pacienta na expektačnom lôžku

Čadca, 1.1.2016

Ing. Martin Šenfeld, MBA

riaditeľ KNsP       


