
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

Názov výkonu Obsah kombinovaných výkonov („K“)

mr vyšetrenie v ca

ct vyšetrenie v ca

eeg vyšetrenie  v ca

repozícia jednoduchých zlomenín v celkovej 

anestéze

exstirpácia a excízia benígnych a malígnych 

nádorov kože, podkožia a svalov

diagnostické biopsie kože, podkožia a svalov

laparoskopická apendektómia

operácia strabizmu

endoskopická adenotómia

endoskopická adenotómia v kombinácii s iným 

výkonom

K: tonzilotómia; tonzilektómia; tonzilotomia; 

turbinoplastika; septoplastika; myringotómia; 

zavedenie ventilačných trubičiek, prípadne iné 

súvisiace výkony v odbornosti

tonzilektómia

tonzilektómia v kombinácii s iným výkonom

K: adenotómia, uvulopalatoplastika, prípadne iné 

súvisiace výkony v odbornosti

tonzilotómia

tonzilotómia v kombinácii s iným výkonom

K: adenotómia, uvulopalatoplastika, prípadne iné 

súvisiace výkony v odbornosti

uvulopalatoplastika

turbinoplastika

turbinoplastika  v kombinácii s iným výkonom

K: FESS; dakrycystorinostómia; 

dacrycystorinoskopia; septoplastika; rekonštrukcia 

perforácie septa nosa; uvulopalatoplastika; funkčná 

septorinoplastika, prípadne iné súvisiace výkony v 

odbornosti

dakryocystorinoskopia

operácia stenózy zvukovodu - plastika zvukovodu

myringoplastika

tympanoplastika bez protézy

adenotómia

adenotómia v kombinácii s iným výkonom

K: tonzilotómia; tonzilektómia; tonzilotomia; 

turbinoplastika; septoplastika; myringotómia; 

zavedenie ventilačných trubičiek, prípadne iné 

súvisiace výkony v odbornos

mikrochirurgické výkony na hrtane (spevácke 

uzlíky, polypy, granulómy, cysty hlasiviek)

septoplastika  (podmienkou je zdravotná indikácia 

výkonu)

aurikuloplastika zo zdravotných dôvodov 

(podmienkou je zdravotná indikácia výkonu)

endoskopická operácia prínosových dutín (FESS) 

v kombinácii s iným výkonom

K:  septorinoplastika; septoplastika , prípadne iné 

súvisiace výkony v odbornosti

transmyringická drenáž so zavedením ventilačnej 

trubičky jednostranne

transmyringická drenáž so zavedením ventilačnej 

trubičky obojstranne K: bilaterálne

operácia stenózy zvukovodu + tympanoplastika

Osobitne hradené výkony
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operácia fimózy - cirkumcízia

divulzia uretry pri stenóze ženskej uretry

jednostranná plastika varikokely

Operácia torzie semenníka

jednostranná operácia hydrokély

frenuloplastika pre frenulum breve penis

operačná repozícia parafimózy

turbinoplastika + funkčná septorinoplastika

extrakcie viacerých zubov v celkovej anestézii

operačné odstránenie osteosyntetického materiálu 

alebo vonk. fixátora (v ca)

endoskopické vyšetrenie v celkovej anestézii

nekrektómia v ca

operačné odstránenie zarastajúceho nechta u detí 

(resekcia a plastika nechtového lôžka)

exstirpácia hemangiómu

exstirpácia lymfangiómu

exstirpácia a/alebo biopsia lymfatických uzlín z 

jednej lokality

jednostranná operácia slabinovej hernie bez 

použitia sieťky

jednostranná operácia slabinovej hernie bez 

použitia sieťky v kombinácii s iným výkonom

K: plastika hydrokély; plastika varikokély; plastika 

druhostrannej slabinovej hernie; plastika inej hernie, 

prípadne iné súvisiace výkony v odbornosti

operácia  pupočníkovej hernie

orchiopexia retinovaného hmatného semenníka 

(nie pri kryptorchizme)

orchiopexia retinovaného hmatného semenníka 

(nie pri kryptorchizme) v kombinácii s iným 

výkonom

K: inguinálna hernia vrátane kontraletrálnej, 

prípadne iné súvisiace výkony v odbornosti

incízia perianálneho abscesu

presádrovanie v anestézii

sanácia chrupu v celkovej anestézii u 

nespolupracujúcich pacientov so stomatofóbiou 

alebo u nespolupracujúcich pacientov s mentálnou 

retardáciou
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