
                                          Palárikova 2311, 022 16 Čadca

ZDRAVOTNÉ VÝKONY *Cena za výkon

EKG vyšetrenie-štandardné 12-zvodové zosnímanie

Odber venóznej krvi do uzavretého systému

Odber biologického materiálu na histologické, cytologické vyšetrenie

Odber moču a vyšetrenie moču pomocou testovacích prúžkov

Odmeranie krvného tlaku a pulzovej frekvencie

Odmeranie telesnej teploty

Mikrochirurgická sutúra periférneho nervu priama bez použitia autotransplantátu

Operácia spontánneho pneumotoraxu: torakotomicky

Torakotómia jednoduchá

Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov: ulna proximálna

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: partiálna resekcia chorého kostného 

tkaniva: ostatné kosti

Odobratie kostného trasnsplantátu: odber spongióznej kosti z jedného odberového 

miesta

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie 

osteosyntetického materiálu: skrutka: humerus distálny

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie 

osteosyntetického materiálu: skrutka: tibia diafyzárna

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie 

osteosyntetického materiálu: skrutka: tibia distálna

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie 

osteosyntetického materiálu: skrutka: fibula distálna

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 ÚRAZOVEJ CHIRURGIE A JIS

Zoznam zdravotných výkonov k cenníku

zdravotných výkonov

 *Cena za výkony na lôžkových oddeleniach je stanovená cenou 
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Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie 

osteosyntetického materiálu: drôt: klavikula

Otvorené chirurgické revízie kĺbov: artrotomia, kapsulotomia: bedrový kĺb

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie 

osteosyntetického materiálu: drôt: humerus proximálny

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie 

osteosyntetického materiálu: drôt: radius diafyzárny

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie 

osteosyntetického materiálu: drôt: radius distálny

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie 

osteosyntetického materiálu: drôt: krčok stehennej kosti

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie 

osteosyntetického materiálu: drôt: patela

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie 

osteosyntetického materiálu: drôt: tibia diafyzárna

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie 

osteosyntetického materiálu: drôt: tibia distálna

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie 

osteosyntetického materiálu: drôt: fibula distálna

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie 

osteosyntetického materiálu: drôt: metatarzálne kosti

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie 

osteosyntetického materiálu: dynamická kompresívna skrutka: tibia distálna

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie 

osteosyntetického materiálu: klinec po transfixácii: femur proximálny

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie 

osteosyntetického materiálu: intramedulárny prút/drôt: femur proximálny

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie 

osteosyntetického materiálu: uhlovostabilná dlaha: radius distálny

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie 

osteosyntetického materiálu: uhlovostabilná dlaha: fibula distálna

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti - jednoduchá 

zlomenina: osteosyntéza za pomoci skrutky: humerus diafyzárny

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti - jednoduchá 

zlomenina: osteosyntéza vonkajším skeletárnym fixátorom: femur diafyzárny
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Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti - trieštivá zlomenina: 

osteosyntéza štandardnou dlahou: radius diafyzárny

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti - jednoduchá zlomenina: 

osteosyntéza za pomoci skrutky: tibia distálna

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti - jednoduchá zlomenina: 

osteosyntéza intramedulárnymi drôtmi a prútmi - Enderov prút, Prevot prút, TEN, 

ESIN: humerus proximálny

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti - jednoduchá zlomenina: 

osteosyntéza uhlovostabilnou dlahou: fibula distálna

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti - trieštivá zlomenina: 

osteosyntéza za pomoci skrutky: tibia distálna

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti - trieštivá zlomenina: 

osteosyntéza štandardnou dlahou: fibula distálna

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti - trieštivá zlomenina: 

osteosyntéza intramedulárnym klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: radius 

distálny

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti - trieštivá zlomenina: 

osteosyntéza uhlovostabilnou dlahou: tibia proximálna

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti - trieštivá zlomenina: 

osteosyntéza uhlovostabilnou dlahou: tibia distálna

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti - trieštivá zlomenina: 

osteosyntéza uhlovostabilnou dlahou: fibula distálna

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti - jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

za pomoci drôtu a ťahovej serkláže: falangy prstov ruky

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti - trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovostabilnou dlahou: metakarpálne kosti

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza za 

pomoci skrutky: tibia distálna

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza 

Kirschnerovými drôtmi alebo ťahovou serklážou: humerus proximálny

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza 

Kirschnerovými drôtmi alebo ťahovou serklážou: radius diafyzárny

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza 

Kirschnerovými drôtmi alebo ťahovou serklážou: ulna distálna
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Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza 

Kirschnerovými drôtmi alebo ťahovou serklážou: falangy prstov ruky

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza 

Kirschnerovými drôtmi alebo ťahovou serklážou: fibula distálna

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza 

zaisteným intramedulárnym klincom: femur proximálny

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza 

zaisteným intramedulárnym klincom: femur diafyzárny

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza 

zaisteným intramedulárnym klincom: tibia diafyzárna

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza 

intramedulárnym klincom so zaistením pre kĺbovú komponent: krčok stehennej kosti

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza 

intramedulárnym klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: femur proximálny

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi - Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN: humerus 

diafyzárny

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi - Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN: tibia 

diafyzárna

Artroskopická revízia kĺbu: resekcia častí ligament, zbytkov ligament: kolenný kĺb

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: excízia poškodeného tkaniva na 

kĺbnej chrupavke: kolenný kĺb

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: parciálna resekcia menisku

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: totálna resekcia menisku

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: vyhladenie chrupavky 

(chondroplastika): kolenný kĺb

Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: reinzercia šľachy: predlaktie

Operácie na šľachách ruky: primárna sutúra: ohýbač zápästia

Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia fascie: predlaktie

Rekonštrukcia fascií: transplantácia, autológna: predkolenie

Amputácia a exartikulácia v oblasti dolnej končatiny: amputácia v oblasti 

proximálneho stehna

Amputácia a exartikulácia v oblasti dolnej končatiny: amputácia v oblasti stredného 

a distálneho stehna
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Amputácia a exartikulácia v oblasti dolnej končatiny: amputácia v oblasti stredného 

predkolenia

Amputácia a exartikulácia šlapy: amputácia transmetatarsálne

Amputácia a exartikulácia šlapy: amputácia prstov nohy

Revízia amputačnej oblasti: oblasť stehna

Otvorenie flegmóny

Incízia kože a podkožia: drenáž: gluteálna oblasť

Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží bez 

primárneho uzavretia rany: stehno a koleno

Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží bez 

primárneho uzavretia rany: predkolenie

Dočasné mäkké pokrytie: zavedenie alebo zmena jedného systému pre vákuové 

tesnenie: hlboko siahajúce, subfasciálne ku kostiam a kĺbom končatín

Voľná transplantácia koža a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a 

poleptaniach, darca: rozdelenie kože: predkolenie

Reoperácia pre dehiscenciu rany

Reoperácia pre hlboké krvácanie

Kategória II - trvanie operačného výkonu viac ako 60 minút

Incízia hlboko ležiaceho abscesu

Exstirpácia benígneho tumoru

Aplikácia parenterálnej výživy: minimálne 7 dní až 13 dní

Aplikácia kyslíka (oxygenoterapia)

Aplikácia liečiva injekciou do parenterálneho katétra

Aplikácia liečiva per os

Infúzia intravenózna I.

Injekcia intrakutánna, subkutánna, submukózna

Odstránenie katétra z močového mechúra

Katetrizácia močového mechúra u muža

Katetrizácia močového mechúra u ženy

Zavedenie trvalej sondy na enterálnu výživu

Výmena, odstránenie gastrostomickej sondy

Drenáž hrudníka

Prvé ošetrenie veľkej rany

Podporné hojenie rany aplikáciou podtlaku - Vacuum sealing

Preväz rany: nad 5 cm2
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Ošetrenie dekubitu: do 10 cm2

Rehabilitačné cvičenia k zvýšeniu sily a výkonnosti dýchacích svalov

Povrchová aplikácia tepla

Neinvazívna ventilačná podpora pri respiračnej insuficiencii

Umelé dýchanie vakom

Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 1 TU

Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 1 TU

Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 1 TU

Transfúzia trombocytov z celej krvi resuspendované

Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi: 1 TU

Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi deleukotizovaná: 1 TU

Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi deleukotizovaná: 2 TU

Transfúzia celej krvi

Zavedenie periférneho venózneho katétra

Intravenózna analgézia

Kontinuálne monitorovanie klinického stavu

Monitorovanie bilancie tekutín

Monitorovanie vitálnych funkcií

Monitorovanie centrálneho venózneho tlaku

Aktívne chladenie/ohrievanie

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

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)

Prepustenie z ústavnej starostlivosti s vyhodnotením ošetrovateľskej starostlivosti

Starostlivosť o kaválny katéter a intravenóznu kanylu

Starostlivosť o ezotracheálnu, nasotracheálnu a tracheostomickú kanylu

Starostlivosť o epidurálny katéter

Polohová terapia

Poskytnutie informácií sestrou

Odobratie sesterskej anamnézy

Zisťovanie anamnézy od inej osoby

Prepustenie z ústavnej starostlivosti
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Vystavenie prepúšťacej správy

Edukácia a vedenie rodinného príslušníka

Čadca, 1.1.2016

Ing. Martin Šenfeld, MBA

riaditeľ KNsP       


