Seznam cen vyžádaných zdravotních služeb nehrazených z veřejného
zdravotního pojištění
ZDRAVOTNÍ SLUŽBY
1.
Typ výkonu – vyšetření

Cena v Kč vč. DPH

Chirurgické oddělení
Přiložení sádrové fixace Celacast (dle ceny materiálu) – nehrazeno ze ZP
Aplikace Barronovy ligatury (cena 1 gumičky vč. fotodokumentace)

viz.příloha č.1
300,00

Gynekologicko-porodnické oddělení
Umělé přerušení těhotenství (bez zdravotní indikace)
(maximální cena)
Aplikace anti D globulinu (při Rh-)
Sterilizace (bez zdravotní indikace)
(maximální cena)
Ostatní výkony a služby:
Kurz „Škola rodičů“ – 5 lekcí
Kurz „Škola rodičů“ – 1 lekce
Náklady spojené s účastí u porodu
Náklady spojené s účastí u císařského řezu
Zhotovení snímku při UZ vyšetření na přání těhotné ženy
SONO záznam na DVD na přání
Hospitalizace na pokoji typ A/den
Hospitalizace na pokoji typ B/den
Doprovod na pokoji typu A nebo B za 1 den
Strava pro doprovod
Použití vany pro porod ve vodě
Použití vany pro relaxaci v první době porodní
Použití sprchy pro relaxaci v první době porodní
Použití jednorázového zrcadla u gynekologického vyšetření
Použití bazenu
Vložka do bazénu
Úhrada nitroděložního tělíska

3 258,00
675,00
9 500,00
250,00
50,00
240,00
480,00
100,00
600,00
500,00
400,00
300,00
134,00
1 000,00
500,00
300,00
30,00
1 000,00
1 200,00
dle aktuálního ceníku
dodavatele

Dětské oddělení
Zdravá osoba doprovázející nemocné dítě nad 6 let – (bez zdravotní indikace )
- ošetřovací den včetně celodenní stravy
- ošetřovací den bez stravy
Ortopedické oddělení
Přiložení sádrové fixace Celacast (dle ceny materiálu) – nehrazeno ze ZP
Hospitalizace na pokoji kategorie A/den
Aplikace trombocytů do kloubu – cena za jednu aplikaci:
z toho pro ortopedii
pro CL
Ceny TEP pro cizince
vstupní prohlídka + RTG kyčle
předoperační vyšetření (INT, ARO, LAB, RTG)

406,00
274,00
viz.příloha č.1
500,00
590,00
110,00
480,00
600,00
5 000,00

TEP kolene (vstupní vyšetření, hospitalizace včetně operace, další
vyšetření v průběhu hospitalizace)

135 000,00

TEP kyčle (vstupní vyšetření, hospitalizace včetně operace, další
vyšetření v průběhu hospitalizace)

120 000,00

Neurologické oddělení
EEG s využitím aktivačních metod – technické provedení – kód výkonu 29123
EEG s využitím aktivačních metod – vyhodnocení – kód výkonu 29125
Klinické vyšetření neurologem2 – kód výkonu 29022
Kódy 29123 a 29125 jsou při provedení EEG vyšetření vykazovány vždy oba
Kód 29022 v případě, že by kromě EEG bylo prováděno i klinické vyšetření
neurologem na pracovišti neurologie SZZ
Kód 25269-polysomnografické vyšetření – víceparametrové monitorování vitálních
funkcí ve spánku
Kód 25265-stanovení optimálního přetlaku pro léčbu spánkové apnoe při celonočním
monitorování
Preventivní prohlídky pro zaměstnavatele (z titulu ochrany zdraví v rámci pracovního
poměru či v souvislosti s nemocemi z povolání apod.)

812,00
461,00
405,00
1 272,00

1 677,00
5 708,00
1 886,00
Dle seznamu
zdravotních výkonů
1,14 Kč/bod

ORL ambulance
Píchání ušních lalůčků
Vstupní audiometrické vyšetření
Výstupní audiometrické vyšetření
Výpočet ztráty sluchu dle Fowlera

200,00
315,00
315,00
51,00

Centrální laboratoř
Krevní obraz
Krevní skupina
HCG
HIV
Cholesterol
HDL cholesterol
Odběr krve - dospělí, dítě nad 10 let
Odběr krve - dítě do 10 let
Separace séra
Toxikologické vyšetření
(vyšetření moče na přítomnost těchto látek – metamfetatamin, barbituráty,
benzodiazepiny, kanabinoidy, kokain, opiáty, fencyklidin, methadon, tricyklická
antidiepresiva, extáze, propoxyfen)
Ceny ostatních laboratorních vyšetření dle platného seznamu zdravotních výkonů

85,00
214,00
246,00
687,00
30,00
66,00
49,00
87,00
22,00

1 725,00

Dle seznamu
zdravotních výkonů
(1,14Kč/bod)

Patologie
Histologické vyšetření biologického materiálu na žádost Policie ČR
Cytologické gynekologické vyšetření u samoplátců:

Dle Věstníku MZ ČR

kód výkonu 95115
kód výkonu 87449
kód výkonu 87513
kód výkonu 87519
kód výkonu 87525
Poplatek za uložení těla
v případě pitvy v chladícím boxu nad zákonem stanovenou 48 hodin za den
v případě bez pitvy nad zákonem stanovenou 48 hodin za den
Zpracování biologického mater. s dg. O 04.9 interupce
kód výkonu 87613
kód výkonu 87129
kód výkonu 87511
celkem

33,00
97,00
168,00
301,00
564,00
500,00
500,00
421,00
66,00
143,00
630,00

Centrální příjem
Odběr moči do zkumavky k toxikologickému vyšetření

150,00

TRN ambulance (Krnov a Jeseník)
Preventivní prohlídka – v souvislosti s ochranou zdraví v rámci pracovního poměru
Vstup a výstup do zaměstnání, vyšetření pro OSSZ, ostatní samoplátci

Vyšetření dobrovolných hasičů:
Kód 25023 – Kontrolní vyšetření odborným lékařem
nebo podle rozsahu požadovaného vyšetření
Kód 09511 – Minimální kontakt s odborným lékařem
Kód 25213 – Globální spirometrie
Spirometrie v souvislosti s ochranou zdraví v rámci pracovního poměru
Spirometrie (bez zdravotní indikace)
Kalmetizace:
Kód 25 315 – Pneumologická depistáž
Kód 25 311 – MX II
1 dávka testovací látky
Kód 25 313 – BCG SSI vakcíně
1 dávka očkovací látky

370,00
Dle seznamu
zdravotních výkonů
(1,14Kč/bod)
202,00
42,00
310,00
300,00
342,00
132,00
155,00
28,00
205,00
56,00

Rehabilitační ambulance
Klasická masáž celková – 60 minut
Masáž zad - 30 minut
Lymfatická masáž ruční částečná – 45 minut
Lymfatická masáž ruční celková – 60 minut
Segmentová (reflexní) masáž – 30 minut
Částečná masáž - míčkování, měkké techniky
cena za 15 minut
cena za 30 minut
Parafínový obklad
částečný 15 minut
celá záda 15 minut
Vířivé koupele částečné

500,00
250,00
500,00
600,00
300,00
120,00
250,00
50,00
100,00

pro horní končetiny – 15 minut
pro dolní končetiny – 15 minut
Bioptronová lampa – cena za 1 impuls
BTL 5626, elektrostimulace pánevního dna – cena za 15 minut
Rotoped, chodící pás, posilovací stroje
45 minut
Přístrojová lymfatická masáž – 30 minut
Léčebná, korekční posilovací cvičení
individuálně – 30 minut
skupinově
– 45 minut
redcord
– 30 minut
pánevní dno – 30 minut
automobilizační cv.,míče,bosu,sm systém – 30 minut
Bazén s teplou vodou a perličkovým roštem – 20 min.
Bazén s teplou vodou na doporučení lékaře - doplatek
Tejpování – bez doporučení lékaře - aplikace
- Kinseotape 5 x 5 cm
- Hypafix
5 x 5 cm
- Pružné lano
Akupunktura
- cena za výkon – jedno sezení

100,00
100,00
20,00
100,00
100,00
250,00

Poradenství bez doporučení lékaře pro správný vývoj dítěte 45 minut
Poradenství škola zad – 30 minut

350,00
200,00

Zapůjčení pomůcky nebo stimulačního přístroje na 1 týden

100,00

120,00
60,00
150,00
120,00
120,00
50,00
20,00
50,00
5,00
1,00
80,00
250,00

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost
Potvrzování přihlášek:
jesle, mateřská škola, střední škola, vysoká škola
tábory, rekreace, sportovní akce
Potvrzení pro školu /školku na vlastní žádost
Vystavení Zdravotního průkazu pro práci v potravinářství
Aplikace očkovací látky nehrazené zdravotní pojišťovnou
Potvrzení o zdravotním stavu pro potřeby rodičů, zaměstnavatele, sociální instituce
apod. duplikátu očkovacího průkazu
Vydání
Vstupní/výstupní prohlídka vyžádaná zaměstnavatelem
Vyšetření k žádosti o řidičský průkaz
Výpis ze zdravotní dokumentace na vlastní žádost
(netýká se předání jinému registrujícímu lékaři, neobsahuje náklady na pořízení kopií
výsledků) dokumentace pro komerční pojišťovnu
Vypracování
Vyšetření na vlastní žádost (před umělým přerušením těhotenství)
Lékařská zpráva pro potřeby soudního řízení, sociálního šetření
Vyšetření k žádosti o pobyt v ozdravovně a lázeňskou léčbu na vlastní žádost pacienta
Vyšetření k vydání zbrojního průkazu

50,00
50,00
100,00
100,00
100,00
100,00
150,00
150,00
150,00
150,00
200,00
200,00
200,00
250,00

Ostatní ambulance a zdravotnická pracoviště
Provedení vyšetření na vlastní žádost bez zdravotní indikace

Dle seznamu
zdravotních výkonů
(1,14Kč/bod)

2.

VYŽÁDANÉ SLUŽBY PŘI HOSPITALIZACI
Typ služby

Pobyt na pokoji kategorie A
(cena za 1 ošetřovací den)
Pobyt na pokoji kategorie B
(cena za 1 ošetřovací den)
Pobyt na pokoji kategorie C
(cena za 1 ošetřovací den)
Doprovod klienta – dospělé osoby (bez indikace lékaře)

Cena v Kč vč. DPH
400,00
300,00
200,00

300,00
(cena je uvedena bez stravy, v případě odebrané stravy zaplatí doprovod stravu dle
ceníku)
TV zapůjčená (cena za 1 den)
25,00
Telefon
50,00
za zapojení
+ hovorné dle
skutečnosti
za telefonní hovory
Fax vlastní
50,00 + poplatky
- za zapojení
Internet na pokoji pacientů
bez poplatku
3. JINÉ VÝKONY A SLUŽBY
Typ výkonu – služby
Odběr krve na alkohol

Specifikace
Cena v Kč vč. DPH
Provedení prohlídky na žádost fyzické nebo právnické
250,00
osoby (mimo výše uvedené) včetně vypsání protokolu

Odborné přednášky,
Dozor za každou započatou hodinu
besedy, zdravotní dozor
Posouzení bolestného a S lékařskou prohlídkou včetně sepsání posudku
ztížení společenského
uplatnění
Provedení speciální
lékařské prohlídky

Součástí je i příslušné laboratorní vyšetření a vyhodnocení
sdělení podle předložené zdravotnické dokumentace

Zapůjčení
Úhrada za jeden den
polohovatelných postelí
Konzultace u nutriční Za každou započatou hodinu
terapeutky
Zapůjčení zdravotní
Úhrada za jedno balení (po třech kusech)
pomůcky DILATAN
Zapůjčení inhalátorů
(dětské oddělení)

Využití vodoléčby a
sauny dětského
rehabilitačního centra

150,00

285,00

342,00
10,00
100,00
200,00

Záloha vratná při vrácení nepoškozeného inhalátoru
Půjčovné za jeden týden
Půjčovné za jeden den (v případě zapůjčení na jednotlivé dny)

300,00
100,00

Skupinové saunování dětí MŠ (s dohledem zdravotníka,
včetně poskytnutí prostěradla) cena za 1 hod.
Skupinové sanování pro veřejnost – sauna, sprcha,
whirpool

350,00

20,00

400,00

maximální obsazení skupiny:
5 dospěplých nebo 2 dospělí + 4 děti, event.tomuto odpovídající

Whirpool samostatně – 30 minut

130,00
250,00

Whirpool
samostatně
– 60 minut sanování s masážní vanou,
Užití infrakabiny
(modifikované
prohřátí a relaxace např. před rehabilitací Vojtovou
metodou,
cvičením
na terapimasteru,
Finská sauna
(sanování
dětí a rodin s apod.
dětmi)
– cena za 1 hodinu
Zapůjčení prostěradla
Placené služby TOP
Úhrada za jeden den
- zapůjčení elektrického
lůžka
invalidní vozík
-chodítko
- berle
Záloha za zapůjčení
pomůcky
Pronájem herny na
dětském oddělení
Pronájem odsávaček
mateřského mléka za 1
den půjčení

Za 1 kus
Cena za 1 hodinu
Symphony® (záloha 1 000,-Kč)
Swing (záloha 300,-Kč)

Pronájem kojenecké
Soehnle Profesional (záloha 1 000,-Kč)
skládací váhy za 1 týden
Laktační poradna – prodej Injekční stříkačka 10 ml
zdravotnického materiálu Cévka ke krmení
Zapůjčení rehabilitačních Propriofoot, gynboll, theraband, apod. na dobu 14 dnů
pomůcek
Školné v Zařízení péče Děti do 3 let věku paušální částka /měsíc
pro děti – „Sdružeňáček“ Děti od 3 let věku paušální částka/měsíc
ADMINISTRATIVNÍ VÝKONY A SLUŽBY
4.
Typ služby
Posouzení zdravotního stavu, podrobný výpis ze zdravotní dokumentace
Výpis ze zdravotní dokumentace

20,00
100,00
10,00

30,00
10,00
5,00
3,00
1 000,00
150,00
60,00
30,00
100,00
5,00
15,00
200,00
1 000,00
400,00
Cena v Kč vč. DPH
240,00
100,00

Zhotovení kopie zdravotnické dokumentace mimo zdravotnické zařízení (režijní
náklady -manipulační poplatky vč.poštovného)
- u ambulantních ošetření - karta
- část karty
- u hospitalizačního ošetření - chorobopis (do 100 listů)
- chorobopis (od 101 lisů)
- část chorobopisu
- u RHB vyšetření

120,00
60,00
180,00
240,00
90,00
96,00

Informativní zpráva (např. k žádosti o studiu, dětské tábory, vyjádření ke zdravotnímu
stavu, apod.)
Posouzení zdravotního stavu (pro pacienta) – zpráva pro pojišťovny, bodové
hodnocení pojistného, úrazové pojištění
Vydání potvrzení o délce pobytu hospitalizace (např. pro slevu na službách
kZhotovení
nájemnému,
apod.)
kopie
porodopisu (za jednu stránku)

180,00

Posouzení zdravotního stavu na vlastní žádost pacienta nebo jeho příbuzných (zpráva
pro domov důchodců, rehabilitační ústav, apod.)

180,00

Vyplnění tiskopisu k připojištění za dobu léčení nebo hospitalizace pro pojišťovny

100,00

Kopie zdravotnické dokumentace vyzvednuté pacientem, žádost fyzické soby
- za jednu stránku A4
- za jeden list
Kopie RTG snímku (vypálení na CD ROM)

20,00
40,00

60,00

25,00
30,00

50,00

Poskytování informací externím subjektům podle zákona 106/1999 Sb. o
svobodném přístupu k informacím

581,00

Přístup do pacientského portálu

200,00

5.

PLATBY ZA NEHRAZENOU ZDRAVOTNÍ PÉČI – VYŽÁDANÝ zdravotní materiál

1. sádrové obvazy
rozměr fixačního obinadla
5,00 cm x 3,60 m
10,00 cm x 3,60 m
6

nemovitost

PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ
text

úhrada pacienta za jedno fixační obinadlo
200,00
300,00

cena nájmu v Kč/m 2

cena se sjednává dohodou a to v návaznosti na kvalitu, druh a lokalitu nemovitosti
s přihlédnutím k tržním cenám v místě nemovitosti

