
Poučenie príbuzných alebo členov komunity (dľa rozsahu) ako samostatný výkon 15

Krátkodobé ošetrovanie staršej osoby / hodina 10

Vypracovanie OŠE plánu na žiadosť pacienta 30

Vyhodnotenie ošetrovateľskej správy a záverečná správa na žiadosť pacienta 50

Odborný nácvik potrebných výkonov ako samostatný výkon 15

Starostlivosť o chorých s permanentným katétrom 17

Starostlivosť o CVK a iv kanylu 15

Starostlivosť o naso, ezo a tracheostomickú kanylu ako súčasť iných výkonov 10

Starostlivosť o epidurálny katéter 10

Starostlivosť o výživu  a vypracovanie diétneho režimu 40

Výživa pacienta sondou 17

Klyzma 20

Kontinuálne sledovanie VF podľa ordinácie lekára za každú dvojhodinu (aj začatú) 20

Jednorazové meranie VF 7

Sledovanie diurézy za každých 12 hod. vrátane záznamu 15

Cievkovanie ženy 17

Výmena stomického setu vrátane toalety stómie 15

Mechanické čistenie pomôcok za každých 30 minút, ako nadštandard 10

Aplikácia kyslíka ako súčasť iných výkonov 5

Aplikácia terapeutického celotelového zábalu alebo liečivého kúpela 20

Aplikácia liečiva i.m., s.c., i.c. 7

Aplikácia liečiva i.v. 12

Príprava a podávanie infúzie do 40 min. 17

Podávanie liečiva infúznou pumpou 17

Nácvik podávania inzulínu (max. 30 min.) 10

Ošetrovateľská starostlivosť zameraná na prevenciu dekubitov vrátane edukácie 20

Ošetrenie rany / dekubitu s veľkosťou od 5 do 20 cm2 (vrátane dezinfekcie a aplikácie krytia) 17

Ošetrenie rany / dekubitu s veľkosťou do 5 cm2 (vrátane dezinfekcie a aplikácie krytia) 12

Ošetrovateľská rehabilitácia v trvaná najviac 55 min. Spojena s inymi vykonmi 30

Odsávanie pacienta z nezabezpečených dýchacích ciest 20

Odsatie žalúdočného obsahu zec NGS vrátane kontroly uloženia 20

Vyšetrenie moču indikátorovým médiom 10

Vyhotovenie EKG záznamu 30

Asistencia pri výplachu močového mechúra 15

Odber krvi venepunkciou do striekačky alebo odberovej súpravy bez ohľadu na množstvo (samoplatci - ako výkon) 20

Odber kapilárnej krvi (na žiadanku lekára) ako súčasť iných výkonov 15

Doprava biologického materiálu za každých 30 min. 10

Návšteva pacienta v pracovnom čase 7-19 (iba ako samostatný výkon) 20

Návšteva pacienta mimo pracovného času od 19-7, v sobotu, nedeľu a sviatok, ako samostatný výkon 30

Návšteva pacienta v rizikových skupinách populácie 50

Skríningové vyšetrenie v určených skupinách 20

Cenník platný od 1.1.2020      

Ceny sú zmluvné a v cenníku sú uvedené  maximálne ceny za jednotlivé výkony.     Všetky 

úkony uvedené v cenníku sa vykonávajú v domácom prostredí.
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Meranie a váženie novorodencov a detí 10

Psychosomatická intervencia v terminálnom štádiu 15

Kontinuálna starostlivosť o umierajúceho pacienta (hodinová sadzba) 20

Konzultácia sestry o jednom pacientovi s ošetrujúcim lekárom 15

Depistáž ochorenia v mieste bydliska 15

Usmernenie spôsobu života pacienta s nádorovým ochorením s prihliadnutím na jeho zdravotný stav 25

Ošetrenie ústnej dutiny u onkologického pacienta alebo pacienta s imunodeficientnym stavom 20

Kontrola glykémie glukomerom 7

Doprava v rámci BA paušál 1 návšteva, ako súčasť iných výk. 5

Odsávanie pacienta z nezabezpečených dýchacích ciest ako súčasť iných výkonov 20

Odsatie žalúdočného obsahu ako súčasť iných výkonov 25

Odber krvi ako samostatný výkon (so žiadankou a indikáciou od lekára) 20

Starostlivosť o naso, ezo a tracheostomickú kanylu ako samostatný výkon 15

Zvýšený hygienický režim pri infikovaných ranách, za každý preväz (príplatok k výkonu) 10

Odborný nácvik potrebných úkonov ako súčasť inej terapie 10

Odber - samoplatci za  TT, TN, TR (za každé médium) 15

Odber krrvi samoplatci za balíček 1 (na žiadosť pacienta, bez žiadanky za vyšetrovacie metódy) vrátane odovzdanie výsledku 

(Balíček 1: Glykémia, Urea, Kreatinín, Kyselina močová, Bielkoviny celkové, Albuminy, Bilirubín celkový a konjugovaný, CKD-Epi, 

ALT, AST, ALP, GMT, Na, K, Cl, CRP, Krvný obraz s diferenciálnom leukocytov, Sed. erytrocytov) 25

Vyšetrenie lekárom na žiadosť pacienta vrátane vystavenia lekársakej správy, odporúčania a edikácie 30

Ošetrovateľská rehabilitácia v trvaní najviac 55 min. 25
Starostlivosť o pacienta s urinálnou kondómovou drenážou vrátane edukácie pacienta a rodinných príslušníkov o spôsobe aplikácie 

a ošetrovania 17

ADŽ - aktivity denného života s dohodnutou variabilnou sadzbou 25

Zapožičanie odsávačky (cena za deň) 5

Edukácia rodinných príslušníkov o starostlivosti o ležiaceho pacienta, nácvik polohovania, ako súčať iných výkonov 20

Opatrovanie imobilného pacienta paušál všedný deň / hodina 12

Opatrovanie imobilného pacienta paušál v so, ne, sv. / hodina 15

sesterské intervencie paušál 20

preprava pacienta Dopravnou službou 25

Fyzioterapia paušál 25

Odber na SarsCov2 (Covid19) metódou PCR vrátane doručenia výsledku - výterový 65

Odber na SarsCov2 (Covid19) metódou PCR vrátane doručenia výsledku - kloktací (aj pre deti) 80

Odber na SarsCov2 (Covid19) metódou PCR vrátane doručenia výsledku - slinný (aj pre deti) 80

Odber na SarsCov2 (Covid19) metódou ELISA vrátane doručenia výsledku 55

Odber - vyšetrovacie metodiky nad rámec balíčka 1

Chirurgická intervencia u pacienta vrátane vypísania nálezu 30

Ošetrenie rany / dekubitu s veľkosťou od 20 a viac cm2 (vrátane dezinfekcie a aplikácie krytia) 20
SARS CoV2 Covid19 administrácia (zadanie klienta do systému, žiadanka, odber, zdravotnícky materiál) vrátane dopravy vzoriek do  

príslušného laboratória 5

Test na Sars Cov2 Covid19 prostredníctvom IgG/IgM Rapid Testu 25

Antigénové testovanie pre samoplatcov 25
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