
                                          Palárikova 2311, 022 16 Čadca

ZDRAVOTNÉ VÝKONY
*Cena                 

za výkon

Vyšetrenie glykémie glukomerom

Telefonická konzultácia

Konzultácia s iným pracoviskom

Vyhodnotenie laboratórnych výsledkov

Vyhodnotenie acidobázickej rovnováhy a parciálneho tlaku dýchacích plynov

Vyhodnotenie indikácie na akútnu liečbu neinvazívnou ventiláciou s použitím 

kontinuálneho pozitívneho pretlaku alebo dvojúrovňového pretlaku do dýchacích 

ciest (CPAP, C-FLEX, BiPAP, Bi-FLEX)

Vyhodnotenie RTG dokumentácie

Vyšetrenie veľkosti a reakcie zreníc

Výter zo spojovkového vaku

Vyšetrenie otoakustických emisií

Pulzoxymetria dlhodobá

Zavedenie gastrickej sondy

Odber suchej vzorky krvi z päty na skríningové vyšetrenie novorodenca

Odber kapilárnej krvi

Odber biologického materiálu na laboratórne vyšetrenie

Odber a odoslanie biologického materiálu pri dôvodnom podozrení na infekčné 

ochorenie
Odber moču a meranie diurézy

Odber moču na mikrobiologické vyšetrenie

USG vyšetrenie štruktúry mozgu novorodenca cez veľkú fontanelu

za ukončenú hospitalizáciu /lôžkodeň  pre dané oddelenie uvedenom v cenníku. 
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USG vyšetrenie skróta, semenníkov a nadsemenníkov

USG vyšetrenie močového traktu a orgánov malej panvy

USG vyšetrenie obličiek a odvodných močových ciest

Transtorakálne ECHOKG vyšetrenie

USG vyšetrenie brucha

Frenulotómia

Aplikácia kyslíka (oxygenoterapia) v inkubátore pomocou pomôcok

Aplikácia liečiva do nosa, ucha, oka

Aplikácia liečiva infúznou pumpou

Aplikácia liečiva na kožu a sliznice

Aplikácia liečiva per os

Aplikácia parenterálnej výživy

Infúzia intravenózna I.

Injekcia intramuskulárna

Injekcia intravenózna do pupočnej cievy novorodenca

Injekcia intravenózna

Odsatie žalúdočného obsahu

Výplach žalúdka

Punkcia hrudníka z terapeutických dôvodov

Fototerapia III: polarizované svetlo, ožiarenie spektrálne vymedzeným UV žiaričom, 

bioptronová lampa

Orofaciálna stimulácia

Špeciálne polohovanie

Neinvazívna ventilačná podpora pri respiračnej insuficiencii

Aplikácia kyslíka [oxygenoterapia]

Aplikácia kyslíka [oxygenoterapia] v inkubátore

Toaleta dýchacích ciest (odsatie patologického obsahu z dolných dýchacích ciest pod 

kontrolou laryngoskopu alebo cez endotracheálnu kanylu s prípadnou lavážou)

Umelé dýchanie vakom

Základná kardiopulmonálna resuscitácia

Monitorovanie telesnej teploty

Monitorovanie bilancie tekutín

Monitorovanie tkanivovej oxymetrie

Kontinuálne monitorovanie klinického stavu

Rozšírená kardiopulmonálna resuscitácia
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Monitorovanie a vyhodnovovanie transportu O2 a CO2

Monitorovanie vitálnych funkcií

Monitorovanie pulzovej frekvencie

Monitorovanie krvného tlaku nekrvavou cestou

Kontinuálne monitorovanie tlaku

Intenzívna starostlivosť v inkubátore

Prepustenie z ústavnej starostlivosti s vyhodnotením ošetrovateľskej starostlivosti

Polohovanie

Odsávanie sekrétov z dýchacích ciest

Polohovanie do pronačnej polohy

Polohová terapia

Príjem pacienta do ošetrovateľskej starostlivosti

Hlásenie do registrov

Edukácia matky o význame dojčenia

Edukácia matky o umelej výžive novorodenca

Edukácia o dodržiavaní zásad správnej životosprávy šestonedieľky

Čadca, 1.1.2016

Ing. Martin Šenfeld, MBA

riaditeľ KNsP       


