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Článok I. 

Úvodne ustanovenie 

 

1. Táto smernica upravuje výšku ceny, spôsob jej určenia a platenia za jednotlivé výkony 

a služby poskytované domácou ošetrovateľskou starostlivosťou vrátane rehabilitačnej 

starostlivosti (ďalej len „DOS“) v pôsobnosti Arcidiecéznej charity Košice (ďalej len 

„ADCH“). 

 

Článok II. 

Okruh osôb a druh služieb 

 

1. Výkony a služby možno poskytnúť prijímateľovi zdravotnej starostlivosti (ďalej len 

„PZS“), ktorým DOS nie je hradená ich zdravotnou poisťovňou zo zdravotného 

poistenia, alebo je hradená len čiastočne. 

2. Výkony a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (ďalej len „ZS“) 

sú uvedené v Prílohe č.1. 

 

Článok III. 

     Indikácia výkonov a služieb 

 

1. Výkon môže byť vykonaný len  na základe písomného odporúčania lekára. 

2. Inú službu, ktorá súvisí s poskytovaním ZS, je možné vykonať len so súhlasom 

manažérky DOS. 

 

Článok IV. 

Cena a úhrada za výkony a služby 

 

1. Cena za výkon a službu je stanovená v Prílohe č.1. 

2. PZS platí úhradu za poskytnutý výkon ihneď v hotovosti zamestnancovi, ktorý výkon 

poskytol.  

3. Zamestnanec vyhotoví doklad o zaplatení a odovzdá manažérke DOS.  

 

Článok V. 

Záverečné ustanovenie 

 

1. Táto smernica nadobúda účinnosť dňom 01.01.2015. 

2. Kontrolou dodržiavania tejto smernice je poverený vedúci sociálno-zdravotného 

úseku.  

 

Použité skratky:  

   ADCH  Arcidiecézna charita 

   DOS  Domáca ošetrovateľská starostlivosť 

   PZS  Prijímateľ zdravotnej starostlivosti 

   ZS  Zdravotná starostlivosť 
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          Príloha č.1 

Cenník výkonov a služieb 
 

Výkon/služba Cena za výkon 

Návšteva pacienta v pracovnom čase (Po-Pia) 2,00 € v meste 

4,00 € mimo mesta 

Návšteva pacienta v mimo pracovnom čase (od 19.00-7,00hod) 

v sobotu, nedeľu a vo sviatok 

3,00 € v meste 

5,00 € mimo mesta 

Návšteva pacienta v rizikových skupinách populácie – krízová 

intervencia 

3,00 € v meste 

6,00 € mimo mesta 

Cievkovanie ženy -jednorázové 3,- € 

Odber výterov z telových dutín a rán na kultiváciu 1,70 € 

Meranie krvného tlaku, pulzu a telesnej teploty 1,50 € 

Aplikácia liečiva i.m., s.c. 1,50 € 

Aplikácia liečiva i.v. na základe poverenia podpísaného lekárom 3,00 € 

Aplikácia bioptronovej lampy (liečba 10 dní) 4,00 € 

Podanie a sledovanie infúzie do 250 ml podľa ordinácie lekára 4,50 €    

Podanie a sledovanie infúzie nad 250 ml podľa ordinácie lekára 6,50 €  

Ošetrenie dekubity do 5 cm 4,00 € 

Ošetrenie dekubitu nad 5 cm 6,50 € 

Bandáž dolnách končatín 2 € 

Preväz rany o veľkosti do 5 cm štvorcových 3,00 € 

Preväz rany o veľkosti nad 5 cm štvorcových 5,00 € 

Základná ošetrovateľská rehabilitácia do 30 min 4,00 € 

Odber krvi bez odporúčania lekára – za jednu skúmavku 1,00 € 

Odber intravenóznej krvi venepunkciou 2,00 € 

Odber kapilárnej krvi 1,50 € 

Kontrola glykémie glukomerom 1,00 € 

Doprava biologického materiálu do laboratória/k lekárovi 

Ak sa nebude účtovať návšteva  

2,00 €  v meste 

4,00 € mimo mesta 

Odsávanie pacienta 3,00 € 

Vyšetrenie moču indikátorový médiom 1,50 € 

Starostlivosť o dutinu ústnu 2,50 € 

Podávanie kyslíka podľa ordinácie lekára 2,50 € 

Príjem pacienta do DOS, odobratie sesterskej anamnézy, 

vypracovanie plánu komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti 

5,00 € 

Vyhodnotenie KOS a záverečná správa 2,00 € 

Odborný nácvik (edukácia) potrebných výkonov pri ošetrovaní 

chorého v domácnosti   

3,00 € 

Ošetrovateľská hygiena 3,50 € 

Výmena a starostlivosť o permanentný katéter u ženy 10,00 € 

Starostlivosť o kaválny katéter, intravenóznu kanylu, epidurálny 

katéter 

2,00 € 

Prevencia dekubitov, masáž predilakčných miest, polohovanie 

pacienta 

3,50 € 

Výživa  pacienta sondou, za jeden výkon 1,50 € 
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Očistná klyzma 2,00 € 

Kontinuálne sledovanie klinického stavu pacienta 3,50 € 

Sledovanie diurézy, za každých 12 hod. 0,70 € 

Výmena stomického setu s následnou toaletou pri stomiách 3,00 € 

Čistenie tracheálnej kanyly 1,50 € 

Aplikácia neinjekčnej liečby (podávanie liekov do telových 

dutín) 

1,00 € 

Nácvik podávania inzulínu a Fraxiparínu s.c. 1,50 € 

Práca sestry pri domácej peritoneálnej dialýze 6,00 € 

Poplatok za ošetrenie v objednaný čas 5,00 € 

Donáška liekov, zdravotníckych pomôcok 2,00 € 

Obliekanie, vysádzanie pacienta 2,00 € 

 

 

Cenník rehabilitačných výkonov  
 

Klasická masáž jednej časti tela *  

Klasická masáž viacerých častí tela *  

Reflexná masáž chrbta 5€ 

Reflexná masáž chodidiel 5€ 

Manuálna drenáž lymfy jednej končatiny  10€ 

Povrchová aplikácia tepla pomocou termo – gelových 

vankúšikov na 1 miesto 

3€ 

Fototerapia (solux) v trvaní 10 – 15 min. 2€ 

 

Liečebná telesná výchova 

Mäkké a mobilizačné techniky – na chrbtici, periférnych kĺboch 

a svaloch 

5€ 

Cielená odborná inštruktáž I. – inštruktáž a oboznámenie 

pacienta s používaním jednoduchých technických 

a kompenzačných pomôcok (barly, protézy, ortézy,..),inštruktáž 

o posturálnej životospráve. 

4€ 

Individuálna liečebná telesná výchova I. – zameraná na zvýšenie 

svalovej sily a zlepšenie rozsahu pohybov s použitím 

jednoduchých metód, využitie náradia, liečebná výchova 

k sebestačnosti a pod. 

5€ 

Individuálna liečebná telesná výchova II. – zameraná na 

niekoľko cieľov, vyžadujúca mimoriadnu fyzickú a psychickú 

záťaž – vertikalizácia, nácvik transférov, výcvik neurogénneho 

mechúra, výcvik s protézou a pod.) za jedno cvičenie 

5€ 

Individuálna liečebná telesná výchova II.- špeciálna 

systematická senzomotorická liečba funkčných a chronických 

porúch centrálneho a periférneho systému alebo vrodených 

a získaných chýb pohybového aparátu detí a dospelých               

(Bobáth, Vojta, Kabáta, cvičenie s náčiním a pod.) 

6€ 

Špeciálne polohovanie s využitím polohovacích pomôcok 3€ 

Dychová gymnastika – trvanie najmenej 10 minút 3€ 
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*15 minút – 4 € 

  20 minút – 5 € 

  30 minút – 8 € 

  45 minút – 10 € 

  60 minút – 15 € 
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