
                                          Palárikova 2311, 022 16 Čadca

ZDRAVOTNÉ VÝKONY
*Cena                   

za výkon

Vyšetrenie glykémie glukomerom

Cielené vyšetrenie gynekologické

Cielené vyšetrenie gynekologické v celkovej anestézii

Komplexné vyšetrenie gynekologické

Vyhodnotenie laboratórnych výsledkov

Vyhodnotenie EKG záznamu

Laparoskopia diagnostická

Odber venóznej krvi do uzavretého systému

Odber venóznej krvi pri dôvodnom podozrení na latentnú tuberkulóznu infekciu

Odber venóznej krvi na vyšetrenie choriongonadotropínu (HCG)

Odber pupočníkovej krvi

Odber a mikroskopické vyšetrenie natívneho preparátu-steru z vaginálneho sekrétu

Odber biologického materiálu na histologické, cytologické vyšetrenie

Odber moču a meranie diurézy

Odber moču a vyšetrenie moču pomocou testovacích prúžkov

Odber moču na mikrobiologické vyšetrenie

Odmeranie krvného tlaku a pulzovej frekvencie

Odmeranie telesnej teploty

USG vyšetrenie intravaginálnou sondou

USG vyšetrenie na určenie dĺžky tehotnosti

USG vyšetrenie za účelom sledovania riz. gravidity, vrátane biometrie plodu

USG vyšetrenie skríningové v 10. - 15. týždni gravidity

 *Cena za výkony na lôžkových oddeleniach je stanovená cenou 

                   Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca

                      v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKE ODDELENIE a JIS

Zoznam zdravotných výkonov k cenníku

zdravotných výkonov

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

Nezahŕňa výkony SVaLZ



USG vyšetrenie v 18.-20. týždni tehotenstva

USG vyšetrenie v 30.-32. týždni tehotenstva

USG vyšetrenie šijového prejasnenia (NT) plodu

USG vyšetrenie konziliárne, vývoj anomálie srdca, mozgu v priebehu prenatálnej 

starostlivosti

USG vyšetrenie močového traktu a orgánov malej panve

USG vyšetrenie postmikčného rezidua

ECHOKG vyšetrenie metódou TM, 2D, PW, CW a CFM

USG vyšetrenie brucha

USG vyšetrenie perioperačne

Extrakcia externej drenáže

Laparotómia a otvorenie retroperitonea: laparotómia s drenážou

Ďalšie brušné operácie: laparoskopia s drenážou

Enukleácia ovariálnej cysty: laparoskopicky

Parciálna resekcia ovária: laparoskopicky

Ovarektómia: laparoskopicky

Salpingoovariolýza: laparoskopicky

Adnexektómia: laparotomicky

Adnexektómia: laparoskopicky

Parovariálna cystektómia: laparotomicky

Parovariálna cystektómia: laparoskopicky

Salpingektómia: laparoskopicky

Uzáver tuby pre sterilizáciu: hysteroskopicky

Uzáver tuby pre sterilizáciu: laparoskopicky

Narezanie vajíčkovodu: laparoskopicky

Neostómia: laparoskopicky

Pertubácia terapeutická

Konizácia krčka maternice

Elektrokonizácia krčka maternice

Excízia z krčku maternice

Amputácia cervixu uteru

Serkláž cervixu uteru rôznymi technikami

Plastická operácia cervixu uteru: tracheloplastika

Odstránenie myomov maternice: abdominálne

Odstránenie myomov maternice: laparoskopicky
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Dilatácia a kyretáž: vaginálne hysteroskopickou asistenciou

Dilatácia a kyretáž: vaginálne kyretou

Hysterektómia simplexná (bez vaječníkov): abdominálne

Hysterektómia simplexná (bez vaječníkov): vaginálnym prístupom: bez plastiky

Hysterektómia s odstránením vaječníka: laparotomicky

Frakcionovaná kyretáž: vaginálnou kyreretou

Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby maternice: laparotomicky

Odstránenie intrauterinného telieska

Elektrodiatermokoagulácia alebo kryochirurgický zásah v oblasti portia

Operačná hysteroskopia elektrochirurgiou

Hymenotómia, hymenektómia

Plastika vaginálna predná s plastikou panvového dna

Plastika vaginálna zadná s plastikou panvového dna

Chirurgické ošetrenie Bartolínskej žľazy: incízia

Chirurgické ošetrenie Bartolínskej žľazy: marsupializácia

Chirurgické ošetrenie Bartolínskej žľazy: extirpácia

Excízia vulvy

Klitoridektómia

Ukončenie pôrodu vákuumextrakciou z panvového východu

Amniotómia

Cisársky rez: primárne indikovaný

Cisársky rez: sekundárne indikovaný (vedenie pôrodu vaginálne s ukončením 

cisárskym rezom)

Opakovaná sekcia

Cisársky rez a sterilizácia

Operácia extrauterinnej gravidity: totálna salpingektómia: laparoskopicky

Sutúra ruptúry alebo nástrihu hrádze

Sutúra ruptúry alebo nástrihu cervixu uteru

Sutúra ruptúry alebo nástrihu vagíny

Ošetrenie ruptúry I. stupňa

Ošetrenie ruptúry II. stupňa

Ošetrenie ruptúry III. stupňa

Revízia dutiny maternice po pôrode

Revízia dutiny maternice po spontánnom potrate

Manuálne vybavenie zadržanej placenty
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Iné vybavenie zadržanej placenty

Kyretáž pre ukončenie gravidity

Miniinvazívna technika: Laparoskopia bez otvorenia pneumoperitonea

Hysteroskopicky kontrolované operačné výkony studenou chirurgiou

Kategória I - trvanie operačného výkonu viac ako 30 minút

Kategória II - trvanie operačného výkonu viac ako 60 minút

Punkcia cysty

Aplikácia liečiva do pošvy

Aplikácia liečiva infúznou pumpou

Aplikácia liečiva injekciou do parenterálneho katétra

Aplikácia liečiva na kožu a sliznice

Aplikácia liečiva per os

Infúzia alebo transfúzia pretlaková

Infúzia intravenózna I.

Inhalačná aplikácia liečiva

Injekcia intrakutánna, subkutánna, submukózna

Injekcia intramuskulárna

Injekcia intravenózna

Odstránenie katétra z močového mechúra

Katetrizácia močového mechúra u ženy

Odstránenie sutury: z malej rany

Odstránenie sutury: z veľkej rany

Transfúzia erytrocytov, 2 TU

Transfúzia erytrocytov, 3 TU

Transfúzia erytrocytov, 4 TU

Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 2 TU

Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 10 TU

Transfúzia trombocytov z celej krvi, poolované, deleukotizované: 4 TU

Zavedenie periférneho venózneho katétra

Inhalačná aplikácia liečiva

Výmena permanentného katetra u ženy

Preplach cievky

Kompresívny obväz

Lokálne ošetrenie vo vagíne

Aplikácia liečiva do rekta
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Tokografické vyšetrenie pred 28. týždňom gravidity

Kardiotokografické (CTG) vyšetrenie externé

Test oxytocínový záťažový

Sledovanie kontrakcií uteru

Vonkajšie pôrodnícke vyšetrenie rodičky

Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť počas I.doby pôrodnej pri fyziologickom 

pôrodeIntenzívna ošetrovateľská starostlivosť o rodičku v II. pôrodnej dobe fyziologického 

pôrodu
Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o rodičku v III. dobe pôrodnej pri 

fyziologickom pôrode

Aplikácia metód nefarmakologického tlmenia bolesti v I. dobe počas pôrodu 

(fitlopta, sprcha, masáže, hudba, aromaterapia)

Uvoľnenie dolného pólu plodového vajca

Sledovanie a vedenie rizikového pôrodu

Sledovanie a vedenie nerizikového pôrodu: jednoplodová gravidita

Sledovanie a vedenie pôrodu vaginálne-hlavičkou pri viacplodovej gravidite

Starostlivosť o permanentný močový katéter

Očistné klyzma

Prevencia dekubitov

Starostlivosť o infekčného pacienta

Polohová terapia

Starostlivosť o hrádzu

Starostlivosť o ženu v šestonedelí

Odobratie sesterskej anamézy

Edukácia a nácvik samovyšetrovania prsníkov

Edukácia dojčiacej matky v starostlivosti o prsníky

Edukácia o dodržiavaní zásad správnej životosprávy šestonedieľky

Príprava rodičky na pôrod

Čadca, 1.1.2016

Vnútorné pôrodnícke vyšetrenie rodičky
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