
                                          Palárikova 2311, 022 16 Čadca

ZDRAVOTNÉ VÝKONY Body

Výkony v časti fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia vykazujú aj kvalifikovaní 

pracovníci - fyzioterapeuti, pracujúci aj v agentúrach domácej ošetrovateľskej 

starostlivosti a iných zdravotníckych zariadeniach, zariadeniach sociálnych služieb

80

Základné testovacie metódy, goniometrické vyšetrenie

Špeciálne vyšetrovacie metódy. Svalový test, vyšetrenie skrátených a oslabených 

svalov           z preťaženia, vývojová diagnostika dieťaťa, ergodiagnostické testovanie, 

špeciálne vyšetrenie chrbtice na počítačovom dynamometri a iné špecifické funkčné 

metódy

540

Mäkké a mobilizačné techniky na chrbtici periférnych kĺboch a svaloch. 

Špecializované liečebné výkony s cieľom upraviť funkčnú poruchu v oblasti 

pohybového systému (špeciálne mäkké techniky, PIR-postizometrická relaxácia, AGR-

antigravitačná relaxácia, trakčné techniky, stretch and spray, banky), za jedno ošetrenie

220

Cielená odborná inštruktáž I. Inštruktáž a oboznámenie pacienta s používaním                                                                 

a obsluhou jednoduchých technických kompenzačných pomôcok, zariadení                                            

a prístrojov (peroneálny stimulátor, TENS, skoliostop, myostimulátor, ortézy, protézy), 

inštruktáž o posturálnej životospráve, sociálno-rehabilitačné verbálna intervencia

150

Cielená odborná inštruktáž II. Inštruktáž a oboznámenie pacienta s používaním                                                        

a obsluhou zložitých technických a kompenzačných pomôcok, zariadení                                     

a prístrojov (bioelektrická protéza, elektrický vozík), inštruktáž o posturálnej 

životospráve, sociálno-rehabilitačná verbálna intervencia

350

Individuálna liečebná telesná výchová I. Individuálne LTV zameraná na zvýšenie 

svalovej sily a zlepšenie rozsahu pohybov s použitím jednoduchých metód. Aplikácia 

prvkov dýchacej cievnej a kondičnej pohybovej liečby, využitie náradia, závesovej 

postele, liečebná výchova k sebestačnosti a pod.

130

a ceny za bod uvedenej v cenníku

                   Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca

                      v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie

Zoznam zdravotných výkonov k cenníku

zdravotných výkonov

*Cena za jednotlivý výkon sa stanoví ako súčin počtu bodov za daný výkon



Individuálne liečebná telesná výchová II. Individuálna kombinovaná LTV zameraná na  

niekoľko cieľov, vyžadujúca mimoriadnu fyzickú a psychickú záťaž. Vzhľadom na 

povahu postihnutia si vyžaduje kombináciu viacerých postupov a metodík (napr. 

reedukáciu základných posturálnych funkcií (vertikalizáciu, nácvik transferov, výcvik 

neurogénneho mechúra, výcvik s protézou, nácvik denných činnost a pod.), za jedno 

cvičenie

250

Individuálne liečebná telesná výchová II. Špeciálna systematická senzomotorická 

liečba funkčných a organických porúch centrálneho  a periférneho systému alebo 

vrodených                a získaných chýb pohybového aparátu detí  a dospelých (Bobath, 

Vojta, Kabáta pod.)

450

Skupinová liečebná telesná výchova. LTV troch až ôsmich pacientov. Nápň zhodná                     

s výkonom č. 512, za každého pacienta 60

Individuálna cielená ergoterapia. Špeciálna liečeba ergoterapeutom zameraná na 

rozličné modelové pracovné činnosti s využitím rôznych pracovných alebo pomocných 

materiálov  a nástrojov

180

Skupinová cielená ergoterapia. Ergoterapia troch až ôsmich pacientov, obsah zhodný                             

s výkonom č. 516, za každého pacienta
70

Individuálna hydrokineziterapia. Celkový liečebný individuálny telocvik vo vodnom 

prostredí.
350

Skupinová hydrokineziterapia. Skupinový telocvik troch až osmich účastníkov vo 

vodnom prostredí, za jedného účastníka a jedno cvičenie, najviac 15x
130

Dychová gymnastika. Individuálna dychová gymnastika vrátane podporných ošetrení 

minimálne 10 min. , za jednu dychovú gymnastiku.
80

Nácvik kontinencie, za 1 výkon 80

Špeciálne polohovanie. Odborné preventívne a liečebné polohovanie tela  a segmentov 

končatín s prípadným využitím polohovacích pomôcok.
290

Profilovanie termoplastickej dlahy 145

Hippoterapia, pre jednu cvičetnú jednotku 400

Klasická masáž jednej časti tela. Liečebné využitie prvkov klasickej masáže na jednej 

končatine alebo načasti trupu (šija, chrbát, driek), za jednu masáž 7x
180

Klasická masáž viacerych častí tela alebo trupu, za jedno ošetrenie 220

Reflexná masáž a iné špeciálne ručné masáže. Masáž väziva, okostice, hrubého čreva, 

za jednu masáž
300

Manuálna drenáž lymfy (výkon v trvaní 45 min.), 10x maximálne, najviac 2x  do roka 450

Individuálne inhalačná liečba, liečebná aerodisperzoidná inhalácia s použitím 

inhalačného prístroja, za jednu inhaláciu, 15 x
100

Prístrojová masáž 80

Individuálne inhalačná liečba II. Individuálna liečená aerodisperzoidná inhalácia 

prístrojom s vysokotlakovou respiráciou, za jednu inhaláciu, 15 x
150
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Individuálne vodoliečba I. (končatinový vírivý kúpeľ, omývanie, polievanie, sprchy, 

sedacie kúpele, polovičné vaňové kupele, šliapacie kúpele a pod.), 10x maximálne  2x         

do roka

180

Individuálna vodoliečba II. (celotelový vírivý kúpeľ, celkový kúpeľ, prísadový kúpeľ, 

Hauffeho kúpeľ, škótske streky), 10x maximálne 2x do roka
350

Podvodová masáž. Podavodná tlakovo-prúdová masáž (obsah vane najmenej 400 

litrov, výkon aparatúry najmenej 400 kPa (4 bary) za jedno ošetrenie, 5x
300

Umelo pripravneý uhličitý kúpeľ s použitím plynného CO2, 10x 400

Liečba chladom II. Ochladzovanie jednej časti tela lokálnym použitím, 10x 145

a) ľadu, gélu 80

b) plynom 100

Liečba chladom II. Ochladzovanie trupu alebo viacerych  časti tela  použitím

a) ľadu, gélu 100

b) plynom 180

Zábaly alebo obklady. Teplo odoberajúce alebo zaparujúce, s použitím rôznej teploty 

vody
105

Povrchová aplikácia tepla (použitie parafínu, Kenny, lavatermu, čerstvo pripravených 

obkladov alebo sterilizovaných obkladov), 7x
360

Liečba horúcim vzduchom jednej časti tela, za jedno ošetrenie 50

Liečba horúcim vzduchom viacerých časti tela alebo celková, za jedno ošetrenie 150

Fínska sauna 450

Vysokofrekvenčná diatermia (mikro., krátke a decimetové vlny), za jedno ošetr., 10x 490

Eklektroliečba. Liečebné využitie galvanického prúdu (ionizácia, galvanizácia), 

diadadynamických prúdov, interferenčných a amplitúdovo modulovaných prúdov, 

elektrogymnastika, za jedno ošetrenie

490

Hydrogalvanický čiastočný kúpeľ, za jedno ošetrenie, 8x 270

Hydrogalvaniacký celkový kúpeľ, kataforetický kúpeľ, Stangerov kúpeľ.,10x 450

Elektrostimulácia. Cielená elektrostimulácia rispastických alebo chabých obrnách, za 

jedno ošetrenie, 20x
300

Elektroanalgézia TENS, 10x 130

Elektrodiagnostika. Určenie parametrov neuromuskulárnych dráždivosti, za jedno 

ošetrenie
350

Elektrodiagnostika. Určenie parametrov neuromuskulárnych dráždivosti, za jedno 

ošetrenie
350

Liečba ultrazvukom. Liečebná aplikácia ultrazvuku, statické, semistatické, dynamické 

ozvučenie, za jedno ošetrenie, 10x
400
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Trakcia. Liečebné použitie distrakčných metód na trakčných zariadeniach, za jedno 

ošetrenie, 10x
280

Trakcie vo vodnom prostredí. Liečebné využitie distrakčných metód vo vodnom 

prostredí s použitím špeciálnych zariadení
320

Vákuová a kompresívna liečba jednej končatiny špeciálnmi prístrojmi (Vasotrain a 

pod.), za každú končatinu, 10 x
280

Magnetoterapia . Liečebná aplikácia pulzného magnetického poľa na segment, 

končatinu, celé telo 10x
240

Fototerapia I. Liečba infračerveným ožiarením (solux) jednej časti tela, za jedno 

ošetrenie, 10x
35

Fototerapia II. Ožarovanie časti tela nefiltrovaným ultrafialovým (UV) žiarením, za 

jedno ožiarenie, 10x
50

Fototerapia III. Ožarovanie celého tela pomocou UV žiarenia, za jedno ožiarenie. Ak 

sú súčasne ošetrovaní viacerí pacienti UV žiarením, smie sa výkon č. 575 vykaz. len 

raz

80

Fototerapia IV. Ožiarenie spektrálne vymedzeným UV žiaričom, za jedno ošetrenie 130

Príplatok k výkonu č. 574 a 576 ako pri fotochemoterapii 35

Integrovaná balneofototerapia/liečebný systém TOMESA, 25x 1500

Balneoterapia I. Pitná liečba liečivými vodami, výplachy nosa liečivými vodami, za 

každnú procedúru (pitná kúra, výplahy), 20x
35

Balneoterapia II. Liečebné využitie peloidov pri čiastkovej aplikácii (čiastkové kúpele, 

čiastkové zábaly a obkladyň, 10x
250

Balneoterapia III. Celkové peloidné kúpele a peloidné zábaly, 10x 400

Balneoterapia IV.Vaňový kúpeľ v prírodnej liečivej vode, 20x 300

Balneoterapia V. Kúpeľ v piscíne, 20x 120

Čadca, 1.1.2016
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