
                                          Palárikova 2311, 022 16 Čadca

ZDRAVOTNÉ VÝKONY *Cena za výkon

Komplexné vyšetrenie interné

Vyhodnotenie EKG záznamu

Spirometrické vyšetrenie na stanovenie exspiračných a inspiračných parametrov

EKG vyšetrenie-štandardné 12-zvodové zosnímanie

Punkcia pleurálna diagnostická

Punkcia ascitu

Odber arteriálnej krvi punkciou artérie (otvorený odberový systém)

Odber biologického materiálu na histologické, cytologické vyšetrenie

Odber stolice na okultné krvácanie

Odber moču na mikrobiologické vyšetrenie

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

Aplikácia kyslíka (oxygenoterapia)

Aplikácia liečiva na kožu a sliznice

Injekcia intramuskulárna

Injekcia intravenózna

Odstránenie katétra z močového mechúra

Katetrizácia močového mechúra u muža

Katetrizácia močového mechúra u ženy

Výplach krvných zrazenín z močového mechúra

Punkcia pleurálna terapeutická

Preväz rany: do 5 cm2

za ukončenú hospitalizáciu /lôžkodeň  pre dané oddelenie uvedenom v cenníku. 
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Preväz rany: nad 5 cm2

Ošetrenie dekubitu: do 10 cm2

Ošetrenie dekubitu: do 20 cm2

Elektrická kardioverzia

Defibrilácia (kardioverzia) počas anestézie

Umelá ventilácia pľúc: podporná

Umelá ventilácia pľúc: riadená

Orotracheálna intubácia

Umelé dýchanie vakom

Umelé dýchanie a externá masáž srdca

Základná kardiopulmonálna resuscitácia

Rozšírená kardiopulmonálna resuscitácia

Transfúzia erytrocytov

Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 1 TU

Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 1 TU

Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 2 TU

Transfúzia trombocytov z aferézy

Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi: 1 TU

Zavedenie periférneho venózneho katétra

Kontinuálne monitorovanie klinického stavu

Monitorovanie bilancie tekutín

Monitorovanie vitálnych funkcií

Monitorovanie centrálneho venózneho tlaku

Komplexná poresuscitačná starostlivosť

Komplexná intenzívna liečba (základný výkon): 1 až 184 bodov

Vypracovanie plánu komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti (KOS)

Priebežné hodnotenie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti (KOS) a zmena 

plánu ošetrovateľskej starostlivosti

Vyhodnotenie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti (KOS)

Starostlivosť o kaválny katéter a intravenóznu kanylu

Starostlivosť o orotracheálnu, nasotracheálnu a tracheostomickú kanylu

Polohová terapia
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