
                                          Palárikova 2311, 022 16 Čadca

ZDRAVOTNÉ VÝKONY
*Cena                 

za výkon

Komplexné vyšetrenie anesteziologické

Konzultácia s iným pracoviskom

EKG vyšetrenie-štandardné 12-zvodové zosnímanie

Monitorovanie EKG

Punkcia pleurálna diagnostická

Odber arteriálnej krvi punkciou artérie (otvorený odberový systém)

Odmeranie krvného tlaku a pulzovej frekvencie

Odmeranie telesnej teploty

Tracheostómia klasická

Aplikácia kyslíka (oxygenoterapia)

Odstránenie katétra z močového mechúra

Katetrizácia močového mechúra u muža

Katetrizácia močového mechúra u ženy

Výplach krvných zrazenín z močového mechúra

Zavedenie trvalej sondy na enterálnu výživu

Laváž žalúdka

Výmena, odstránenie gastrostomickej sondy

Drenáž hrudníka

Bronchoalveolárna laváž

Punkcia hrudníka z terapeutických dôvodov

Preväz rany: do 5 cm2

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

Nezahŕňa výkony SVaLZ

                   Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca

                      v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny

Zoznam zdravotných výkonov k cenníku

zdravotných výkonov

 *Cena za výkony na lôžkových oddeleniach je stanovená cenou 
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Preväz rany: nad 5 cm2

Ošetrenie dekubitu: do 10 cm2

Ošetrenie dekubitu: do 20 cm2

Elektrická kardioverzia

Defibrilácia

Neinvazívna ventilácia

Neinvazívna ventilačná podpora pri respiračnej insuficiencii

Umelá ventilácia pľúc: podporná

Umelá ventilácia pľúc: riadená

Umelá ventilácia pľúc: transtracheálna

Orotracheálna intubácia

Zavedenie vzduchovodu, Combitubusu a inej supraglotickej pomôcky

Aplikácia kyslíka [oxygenoterapia]

Orotracheálna intubácia

Zavedenie vzduchovodu, Combitubusu a inej supraglotickej pomôcky

Výmena tracheostomickej kanyly

Umelé dýchanie vakom

Umelé dýchanie a externá masáž srdca

Základná kardiopulmonálna resuscitácia

Rozšírená kardiopulmonálna resuscitácia

Aktívne kontrolované chladenie po resuscitácii: terapeutická hypotermia

Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 1 TU

Transfúzia erytrocytov deleukotizované resuspendované

Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 1 TU

Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 2 TU

Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 3 TU

Transfúzia trombocytov z celej krvi: 1 TU

Transfúzia trombocytov z celej krvi: 2 TU

Transfúzia trombocytov z aferézy

Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi: 1 TU

Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi: 2 TU

Transfúzia celej krvi

Zavedenie periférneho venózneho katétra

Zavedenie arteriálneho katétra
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Zavedenie centrálneho venózneho katétra: s USG navigáciou

Zavedenie centrálneho venózneho katétra: externý tunelizovaný katéter, bez USG 

Zavedenie centrálneho venózneho katétra: iný, USG navigácia

Zavedenie katétra do véna femoralis a artéria femoralis

Extrakcia centrálneho venózneho katétra: tunelizovaný katéter

Intravenózna analgézia

Epidurálna pooperačná analgézia vrátane zavedenia katétra

Analgosedácia

Kontinuálne monitorovanie klinického stavu

Monitorovanie bilancie tekutín

Invazívne meranie minutového srdcového objemu

Monitorovanie vitálnych funkcií

Monitorovanie arteriálneho tlaku invazívne

Monitorovanie centrálneho venózneho tlaku

Aktívne chladenie/ohrievanie

Aktívne kontrolované chladenie po resuscitácii: terapeutická hypotermia

Komplexná poresuscitačná starostlivosť

Komplexná paliatívna liečba: do 6 dní

Komplexná paliatívna liečba: naimenej 7 až najviac 13 dní

Manažment potenciálneho darcu orgánu

Starostlivosť o darcu orgánov

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

Komplexná intenzívna liečba (zák. výkon): 185 až 552 bodov: 185 až 368 bodov

Komplexná intenzívna liečba (zák. výkon): 185 až 552 bodov: 369 až 552 bodov

Komplexná intenzívna liečba (zák. výkon): 553 až 1104 bodov: 553 až 828 bodov

Komplexná intenzívna liečba (zák. výkon): 553 až 1104 bodov: 829 až 1104 bodov

Komplexná intenzívna liečba (zák. výkon): 1657 až 2208 bodov: 1932 až 2208 

bodov
Bronchoskopia terapeutická

Diuréza forsírovaná

Prijatie do ústavnej starostlivosti

Vypracovanie plánu komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti (KOS)

Priebežné hodnotenie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti (KOS) a zmena 

plánu ošetrovateľskej starostlivosti

Vyhodnotenie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti (KOS)
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Prepustenie z ústavnej starostlivosti s vyhodnotením ošetrovateľskej starostlivosti

Starostlivosť o kaválny katéter a intravenóznu kanylu

Starostlivosť o orotracheálnu, nasotracheálnu a tracheostomickú kanylu

Starostlivosť o epidurálny katéter

Starostlivosť o permanentný močový katéter

Polohovanie

Prevencia dekubitov

Špeciálna starostlivosť o ústnu dutinu

Odsávanie sekrétov z dýchacích ciest

Príprava antidekubitačných pomôcok

Polohovanie do pronačnej polohy

Polohová terapia

Odobratie sesterskej anamnézy

Zisťovanie anamnézy od inej osoby

Prepustenie z ústavnej starostlivosti

Vystavenie prepúšťacej správy

Edukácia a vedenie rodinného príslušníka

Poskytnutie informácií sestrou

Čadca, 1.1.2016

Ing. Martin Šenfeld, MBA

riaditeľ KNsP       


