
                                          Palárikova 2311, 022 16 Čadca

ZDRAVOTNÉ VÝKONY *Cena za výkon

Kontinuálny monitoring glykémií

Cielené vyšetrenie onkologické

Cielené vyšetrenie onkologické pred podaním druhej alebo ďalšej kúry 

antineostatickej liečby

Cielené vyšetrenie pri relapse onkologického ochorenia alebo jeho progresii

Telefonická konzultácia

Konzultácia sestry

Konzultácia s iným pracoviskom

Vyhodnotenie EKG záznamu

Testovanie škály bolestí

EKG vyšetrenie-štandardné 12-zvodové zosnímanie

Zavedenie gastrickej sondy

Punkcia pleurálna diagnostická

Punkcia ascitu

Odber kapilárnej krvi

Odber moču a meranie diurézy

Odmeranie krvného tlaku a pulzovej frekvencie

Odmeranie telesnej teploty

Aplikácia enterálnej výživy: minimálne 7 dní až 13 dní

Aplikácia parenterálnej výživy: minimálne 7 dní až 13 dní

Aplikácia parenterálnej výživy: minimálne 14 dní až 20 dní

Nezahŕňa výkony SVaLZ

                   Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca

                      v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Zoznam zdravotných výkonov k cenníku

zdravotných výkonov

ODDELENIE PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI

 *Cena za výkony na lôžkových oddeleniach je stanovená cenou 

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

Aplikácia kyslíka (oxygenoterapia)

Aplikácia liečiva do rekta

Aplikácia liečiva na kožu a sliznice

Injekcia intrakutánna, subkutánna, submukózna

Odstránenie katétra z močového mechúra

Katetrizácia močového mechúra u muža

Katetrizácia močového mechúra u ženy

Výplach krvných zrazenín z močového mechúra

Odsatie žalúdočného obsahu

Punkcia pleurálna terapeutická

Punkcia hrudníka z terapeutických dôvodov

Punkcia ascitu - terapeutická

Výplach drénovaných priestorov

Odstránenie sutury: z malej rany

Preväz rany: do 5 cm2

Preväz rany: nad 5 cm2

Ošetrenie dekubitu: do 10 cm2

Ošetrenie dekubitu: do 20 cm2

Fixácia pacienta pri použití fixačného systému

Fyzioterapia hrudníka

Aplikácia kyslíka [oxygenoterapia]

Výmena tracheostomickej kanyly

Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 1 TU

Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 1 TU

Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 1 TU

Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 1 TU

Transfúzia trombocytov z celej krvi: 1 TU

Transfúzia trombocytov z celej krvi poolované deleukotizované

Transfúzia trombocytov z aferézy, deleukotizované: 1 TU (konc.)

Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi: 1 TU

Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi: 2 TU

Transfúzia plazmy - plazma čerstvo zmrazená z celej krvi autológna

Zavedenie periférneho venózneho katétra
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Monitorovanie bilancie tekutín

Monitorovanie základných funkcií krvného obehu

Kontinuálne monitorovanie tlaku

Komplexná paliatívna liečba: do 6 dní

Komplexná paliatívna liečba: naimenej 7 až najviac 13 dní

Komplexná paliatívna liečba: najmenej 14 až najviac 20 dní

Komplexná paliatívna liečba: najmenej 21 dní

Ošetrenie tracheostómie

Diuréza forsírovaná

Výmena permanentného katétra u ženy

Výmena permanentného katétra u muža

Preplach cievky

Prijatie do ústavnej starostlivosti

Vypracovanie plánu komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti (KOS)

Priebežné hodnotenie komplexnej ošetrovateľ. starostlivosti (KOS) a zmena plánu 

ošetrovateľ. starostlivosti

Vyhodnotenie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti (KOS)

Prepustenie z ústavnej starostlivosti s vyhodnotením ošetrovateľskej starostlivosti

Starostlivosť o kaválny katéter a intravenóznu kanylu

Starostlivosť o orotracheálnu, nasotracheálnu a tracheostomickú kanylu

Starostlivosť o permanentný močový katéter

Starostlivosť o nefrostomický katéter

Starostlivosť o gastrostomickú sondu

Polohovanie

Prevencia dekubitov

Špeciálna starostlivosť o ústnu dutinu

Očistné klyzma

Toaleta pri stómiách

Ošetrovateľská hygiena

Ošetrovateľská rehabilitácia

Odsávanie sekrétov z dýchacích ciest

Príprava antidekubitačných pomôcok

Výživa imobilného pacienta

Polohová terapia

Príjem pacienta do ošetrovateľskej starostlivosti
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Odobratie sesterskej anamnézy

Zisťovanie anamnézy od inej osoby

Prepustenie z ústavnej starostlivosti

Vystavenie prepúšťacej správy

Edukácia o racionálnej farmakoterapii

Edukácia a nácvik správnej inhalačnej techniky

Edukácia aplikácie inzulínu

Edukácia pri prechode perorálnej bazálnej liečby na parenterálnu

Edukácia o manipulácii s trvalou močovou cievkou

Edukácia o manipulácii s urostómiou, kolostómiou, pouche

Edukácia a vedenie rodinného príslušníka

Poskytnutie informácií sestrou

Čadca, 1.1.2016

Ing. Martin Šenfeld, MBA

riaditeľ KNsP       


