CENÍK
zdravotnických služeb, výkonů nehrazených
ze zdravotního pojištění, pronájmů a ostatních služeb
Platnost od 5. 9. 2019

Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje
se sídlem: Vančurova 1548, 272 59 Kladno, IČ: 27256537, DIČ: CZ27256537
tel.: 312 606 111, e-mail: info@nemk.cz, ID datové schránky: jbeff8f

Administrativní úkony
Nemocnici je zákonem umožněno právo zpoplatnit služby a výkony nehrazené zdravotním pojištěním a to včetně
vyhotovení kopie výpisu, opisu zdravotnické dokumentace a pořizování jiných kopií.
Zdravotnická dokumentace:
Osobami oprávněnými žádat kopii, výpis, opis jsou:
1) kromě pacienta/zákonného zástupce osoby, které jsou vyjmenovány v § 65 odst. 2 písm. b) až n) zák. 372/2011 o
zdravotních službách a to jen v rozsahu nezbytném pro splnění účelu nahlížení.
2) osoby blízké zemřelému pacientovi (osobou blízkou je příbuzný v řadě přímé: sourozenec, manžel, případně
partner), pokud za života pacienta neurčil jinak, nebo osoby výslovně určené pacientem.
3)I přes nesouhlas pacienta pouze osoby blízké, je-li to v zájmu jejich zdraví nebo ochrany dalších osob, a to pouze
v rozsahu nezbytném pro ochranu jejich zdraví.
Žádat pořízení dokumentů lze prostřednictvím formuláře, který je k dispozici na našich webových stránkách
www.nemocnicekladno.cz v sekci Pro pacienty/Ostatní dokumenty ke stažení.

Název úkonu
Kopie jednoho listu ze zdravotnické dokumentace:
velikost A3,A4,A5 – 1 strana
Kopie jednoho listu:
velikost A3,A4 – 1 strana
Poštovné + manipulační poplatek:
Administrativní úkony spojené s vyřízením žádosti o poskytnutí informace podle
zákona č. 106/1999 Sb.
Účast lékaře při konzultaci týkající se zdravotnické dokumentace (druhý názor)
Zpracování a předání dokumentace – v zájmu komerčního využití, vyjdření pro
komerční pojištovnu (uzavírání živ. pojistek)
Potvrzení pro pojišťovnu
Potvrzení o zdravotním stavu
Posudek k bolestnému týkající se pracovních úrazů a nemocí z povolání
Potvrzení o ztížení společenského uplatnění týkající se pracovních úrazů a nemocí z
povolání
Informace zaznamenané na CD nosič
RDG zaznamenaný na CD nosiči:
pro vlastní potřebu
na žádost ošetřujícího lékaře
TLUMOČNÍK

Cena
10 Kč
5 Kč
100 Kč
250 Kč/1 hod.
400 Kč/1 hod.
400 Kč
400 Kč
400 Kč
500 Kč
500 Kč
20 Kč
100 Kč
50 Kč
v souladu s ust. §17 a násl.,
z.č. 36/1967 Sb., o znalcích
a tlumočnících

ARO - léčba bolesti
Název zdravotního výkonu

Cena

Entonox - 10 minut
Entonox - 15 minut
Entonox - 20 minut
Pozn. V Ceně podávaného plynu je zahrnut i náustek, nezbytný pro podání.
Na výhody podávání Entonoxu se zeptejte svého ošetřujícího lékaře.
Analgesie prováděná za asistence anesteziologa
Pozn.: Lze využít při nepříjemných zákrocích, vyšetřeních, které není nutné
provádět v celkové analgesii, tudíž má klient možnost využít
nadstandardní služby, která je zpoplatněna.
Akupunktura celého těla – 1 sezení
Aurikulární akupunktura včetně permanentních jehel
Baňkování
V případě, že se jedná o výkony, jejichž účelem je diagnostika, léčení, vyléčení chorob nebo
zdravotních poruch, prevence, ochrana a zachování zdraví člověka, a to nejen fyzického, ale i
psychického charakteru, mohou být na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře tyto výkony
osvobozeny od DPH.

500 Kč
600 Kč
1 000 Kč

1 500 Kč

500 Kč
250 Kč
400 Kč

Centrální příjem, Urgentní příjem, LSPP
Název zdravotního výkonu
Entonox - 10 minut
Entonox - 15 minut
Entonox - 20 minut
Pozn. V Ceně podávaného plynu je zahrnut i náustek, nezbytný pro podání.
Na výhody podávání Entonoxu se zeptejte svého ošetřujícího lékaře.
V případě, že se jedná o výkony, jejichž účelem je diagnostika, léčení, vyléčení chorob nebo
zdravotních poruch, prevence, ochrana a zachování zdraví člověka, a to nejen fyzického, ale i
psychického charakteru, mohou být na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře tyto výkony
osvobozeny od DPH.

Cena
500 Kč
600 Kč
1 000 Kč

Dětské oddělení
Název zdravotního výkonu
Matky u dětí nad 6 let na odd. dětská JIP
cena za ubytování a stravu v pokoji pro doprovod dítěte
Matky u dětí nad 6 let na 3. p. – lůžkové odd.
cena za ubytování a stravu v pokoji pro doprovod dítěte
EKG pro sportovní účely

Cena s DPH
300 Kč
300 Kč

200 Kč
V případě, že se jedná o výkony, jejichž účelem je diagnostika, léčení, vyléčení chorob nebo
zdravotních poruch, prevence, ochrana a zachování zdraví člověka, a to nejen fyzického, ale i
psychického charakteru, mohou být na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře tyto výkony
osvobozeny od DPH.

Hematologicko-transfuzní oddělení
Název zdravotního výkonu

Cena

Vyšetření krevní skupiny v systému AB0 + Rh/D faktoru:
300 Kč
Opis krevní skupiny AB0 + Rh/D faktoru
40 Kč
Vyšetření krví přenosných infekcí:
HIV Ab/Ag – protilátky proti původci získaného imunodeficitu / AIDS + p 24 antigen
900 Kč
HBsAg – povrchový antigen viru hepatitidy typu B
350 Kč
Ab HCV – protilátky proti viru hepatitidy typu C
500 Kč
Syph – protilátky proti původci Syfilis Treponema pallidum
550 Kč
Tyto ceny jsou platné pro klienty, kteří žádají vyšetření na vlastní žádost, bez indikace lékaře. Platí pro občany
EU.

Dopravní zdravotní služba
Název služby
Odvoz DZS – 1 jízda – paušální sazba za jízdu do 10km
Odvoz DZS – 1 jízda – sazba za 1 km nad 10km

Cena
250 Kč
25 Kč

Pokud Vám není přidělena k odvozu sanita s úhradou ze zdravotního pojištění a máte zájem o odvoz,
požádejte sestru na oddělení o zajištění odvozu sanitou DZS.
Dopravní zdravotní služba ON Kladno, a.s., poskytuje pro pacienty službu „Nabídka odvozu DZS“.
Cena je stanovena na základě ceníku stanoveného VZP a představuje reálně vynaložené náklady.
Pacient je přepraven z místa bydliště k lékaři či naopak, eventuelně do jakéhokoliv zdravotnického zařízení
Pokud má pacient doprovod, který se se sanitou vrací zpět, je hrazena i zpáteční cesta.
Objednat odvoz či dopravu do nemocnice si můžete i z domova:
Pevná linka: 00420 312 248 365
Mobil: 00420 606 614 127

Gynekologické oddělení
Název zdravotního výkonu
Ubytování na nadstandardním pokoji na gynekologickém oddělení:
pokoj se sociálním zařízením – 1 den
pokoje bez sociálního zařízení – 1 den
Ubytování na nadstandardním pokoji na porodnickém oddělení:
pokoj se sociálním zařízením – 1 den
pokoje bez sociálního zařízení – 1 den
porodní apartmán – 1 den
Pozn.: Pokoj spolu s porodním sálem je nutné si předem rezervovat.
Strava:
Pozn.: Pro všechny pacienty je zajištěna nemocniční strava (snídaně, oběd, večeře). Doprovod
si hradí stravu zvlášť (viz. níže)
strava celodenní
snídaně
oběd
večeře
Pozn.: Doprovázející osoba má stejné platební náležitosti jako osoba doprovázená.
Nadstandardní pokoj je nutné v den propuštění opustit do 12 hod.
Miniinterrupce
Aplikace AntiD i.m. v případě krevní skupiny Rh Interrupce
Aplikace AntiD i.m. v případě krevní skupiny Rh Farmakologické ukončení těhotenství v I. trimestru
Aplikace AntiD i.m. v případě krevní skupiny Rh Pozn.: v případě, že je ukončení těhotenství v I. trimestru indikováno ze
zdravotních důvodů, je hrazeno zdravotní pojišťovnou
Vystavení žádosti o UPT
USG pánve
vystavení žádosti
Zavedení nitroděložního tělíska
Entonox k analgosedaci při ambulantním zavádění nitroděložního tělíska
Labioplastika
plastika stydkých pysků, 7-denní hospitalizace
Rekanalizace po předchozí sterilizaci
obnovení průchodu vejcovodů, 7-denní hospitalizace
Sterilizace
provedení sterilizace na vlastní žádost
I. trimestrální screening
- odběr krve, ultrazvukové vyšetření, zhodnocení výsledků

Cena
600 Kč
400 Kč
900 Kč
600 Kč
2 000 Kč

170 Kč
40 Kč
75 Kč
55 Kč

3 000 Kč
1 200 Kč
3 800 Kč
1 200 Kč
3 500 Kč
1 200 Kč

400 Kč
1 000 Kč
400 Kč
300 Kč
18 000 Kč
20 000 Kč
18 000 Kč
1 000 Kč

Předporodní příprava pro těhotné a doprovázející osoby u porodu
série 3 přednášek (těhotenství, porod, péče o novorozence)
Cvičení pro těhotné
Prohlídka porodního sálu s proškolením
- soukromá prohlídka porodního sálu po předchozí domluvě
Pozn.: Sjednat prohlídku lze na tel. č. 312 606 398.
Set oblečení pro doprovázející osobu k porodu
Entonox (rajský plyn) – inhalační analgesie při porodu
- použití pouze při sutuře episiotomie/šití nástřihu hráze
Pozn.: V ceně podávaného plynu je zahrnut i náustek nezbytný pro podání.
Záloha na Hyalobarrier gel
Pozn.: V případě že se gel nepoužije, záloha je vrácena.
Fotografie 2D
UZV vyš. na vlastní žádost (např. k zjištění pohlaví plodu)
3D foto na flash a papírové foto 3x
2D a 4D záznam na flash + 3D foto na flash + papírové foto
Výpis z knihy narození
Taping /tejpování/:
základní tape (do 30 cm)
základní tape (30 - 50 cm)
lymfatický tape - 1 segment
lymfatický tape - více segmentů
opakovaná aplikace vlastního tapu
V případě, že se jedná o výkony, jejichž účelem je diagnostika, léčení, vyléčení chorob nebo
zdravotních poruch, prevence, ochrana a zachování zdraví člověka, a to nejen fyzického, ale i
psychického charakteru, mohou být na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře tyto výkony
osvobozeny od DPH.

800 Kč
100 Kč
1 000 Kč
200 Kč
1 000 Kč
500 Kč
3 000 Kč
50 Kč
400 Kč
600 Kč
900 Kč
300 Kč
150 Kč
200 Kč
300 Kč
500 Kč
100 Kč

Chirurgické oddělení
Název zdravotního výkonu
Ubytování na nadstandardním pokoji na chirurgickém oddělení:
pokoj se sociálním zařízením – 1 den
Doprovod u dětí nad 6 let – 1 den
Kosmetická sklerotizace varixů (křečových žil) - 1 končetina
Operace varixů (křečových žil) laserem - EVLT
1 končetina
2 končetiny
Pozn.:
kosmetická sklerotizace - výkon je nutné uhradit v den ošetření v hotovosti na
ambulanci cévní chirurgie.
odstranění varixů – výkon je nutné uhradit v den ošetření v pokladně ON Kladno, a.s.
Circumcise (obřízka) – ne ze zdravotních důvodů
platba závisí na délce hospitalizace a věku dítěte
Nastřelování náušnic (včetně náušnic)
V případě, že se jedná o výkony, jejichž účelem je diagnostika, léčení, vyléčení chorob nebo
zdravotních poruch, prevence, ochrana a zachování zdraví člověka, a to nejen fyzického, ale i
psychického charakteru, mohou být na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře tyto výkony
osvobozeny od DPH.

Cena
650 Kč
300 Kč
2 000 Kč
16 000 Kč
25 000 Kč

od 14 000 Kč
500 Kč

Interní oddělení
Název zdravotního výkonu
Entonox:
10 minut
15 minut
20 minut
Pozn.: V ceně podávaného plynu je zahrnut i náustek, nezbytný pro podání. Na výhody
podávání Entonoxu se zeptejte svého ošetřujícího lékaře.
Ubytování na nadstandardním pokoji na 4. patře – za 1 den
pokoj se sociálním zařízením
Ubytování na nadstandardním pokoji na 5. patře – za 1 den
pokoj se sociálním zařízením
V případě, že se jedná o výkony, jejichž účelem je diagnostika, léčení, vyléčení chorob nebo
zdravotních poruch, prevence, ochrana a zachování zdraví člověka, a to nejen fyzického, ale i
psychického charakteru, mohou být na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře tyto výkony
osvobozeny od DPH.

Cena
500 Kč
600 Kč
1 000 Kč

600 Kč
650 Kč

Klinická laboratoř
Název zdravotního výkonu
Odběr krve ze žíly u dospělého nebo dítěte nad 10 let
Odběr krve ze žíly u dítěte do 10 let
Sodík
Draslík
Chloridy
Hořčík
Vápník
Fosfor
Urea
Kreatinin
Kyselina močová
Celková bílkovina
Albumin
Bilirubin celkový
ALT
GMT
ALP
AST
Amyláza v séru
Amyláza v moči
Cholesterol
Triglyceridy
HDL cholesterol
Glukóza
Glykovaný hemoglobin
Železo
C-reaktivní protein
CEA
CA15-3
CA19-9
Ferritin
PSA
HCG
Kortizol
T4volný
TSH
AntiTG
AntiTPO
Krevní obraz (7parametrů)
Protrombinový čas (QUICK)
APTT
Fibrinogen
LA screening
LA konfirmace
APC rezistence
Homocystein
Vyšetření moče chemicky a morfologicky
Anti-Helicobacter pylori
Anti HAV IgG

Cena
50 Kč
90 Kč
30 Kč
30 Kč
20 Kč
30 Kč
30 Kč
30 Kč
30 Kč
30 Kč
30 Kč
20 Kč
20 Kč
20 Kč
30 Kč
40 Kč
30 Kč
30 Kč
50 Kč
50 Kč
30 Kč
40 Kč
70 Kč
20 Kč
250 Kč
30 Kč
190 Kč
230 Kč
610 Kč
610 Kč
280 Kč
320 Kč
240 Kč
240 Kč
230 Kč
220 Kč
490 Kč
510 Kč
60 Kč
110 Kč
100 Kč
270 Kč
240 Kč
970 Kč
430 Kč
600 Kč
40 Kč
220 Kč
430 Kč

Anti HAV IgM
HBsAg
Anti HBs
Anti HBc
Anti HBc IgM
HBeAg
Anti HBe
Anti HCV
ELISA EBV- VCA IgG
ELISA EBV- VCA IgM
EBV – EBNA IgG ELISA
EBV – EA (D) IgG ELISA
ELISA BORRELIA B. IgG
ELISA BORRELIA B. IgM
Hodnocení IgG WB
Hodnocení IgM WB
Mikrobiologická vyšetření
Mycoplasma pneumoniae – IgG, IgA, IgM
Urogenitální mycoplazmata
Chlamydia pneumoniae – IgG, IgA, IgM
Chlamydia trachomatis
Syfilis, RRR
(netreponemový vyhledávací test na syfilis)
HIV

430 Kč
280 Kč
590 Kč
590 Kč
430 Kč
280 Kč
590 Kč
430 Kč
460 Kč
460 Kč
460 Kč
460 Kč
410 Kč
410 Kč
1 010 Kč
1 010 Kč
1 210 Kč
340 Kč
1 200 Kč
640 Kč
410 Kč
70 Kč
590 Kč

Samoplátce = fyzická osoba
Za samoplátce je považován pacient, který požaduje provedení vyšetření bez ordinace lékaře, nebo nad rámec vyšetření
požadovaných lékařem, případně jde o vyšetření, které není v dané souvislosti hrazeno zdravotní pojišťovnou.
Hodnota bodu a celková cena za vyšetření vychází z Sazebníku zdravotních výkonů MZČR a hodnoty bodu a je upravena vzájemnými
smluvními vztahy mezi Oblastní nemocnicí Kladno a. s. a příslušnými zdravotními pojišťovnami. Aktuální ceník je k dispozici na
webových stránkách ON Kladno, oddíl Pro pacienty – odrážka ceníky.
Postup:
- pacient se dostaví do odběrového střediska v budově CAM ON Kladno
- pracovník střediska mu vystaví doklad pro úhradu požadovaných vyšetření
- pacient platbu uhradí v pokladně nemocnice (umístěna ve vrátnici nemocnice, provozní doba od 7:30 do 15:30 hodin v pracovních
dnech) a s potvrzením o platbě se vrátí do odběrového střediska, kde bude proveden odběr biologického materiálu. Zároveň se
domluví o způsobu předání výsledkového listu.

Kožní oddělení
Název zdravotního výkonu
Ubytování na nadstandardním pokoji – za 1 den
pokoj se sociálním zařízením
Kožní ambulance:
Injektabilní výplňové materiály/Restylan, Haqueo, Remake
Ošetření hemangiomu Nd YAG laserem
Ošetření pokožky Nd YAG /rozšířené žilky/ 1cm2
Objednat se můžete osobně nebo na tel. čísle: 312 606 464
Odstranění malých lézí kůže (do 2ks) - elektrokauter

Cena
450 Kč
6 000 -7 500 Kč
200 Kč
300 Kč

Ošetření CO2 laserem (1 léze)
Venerologická vyšetření:
Syfilis
HIV
Mykoplasmata a ureaplasmata
Chlamýdie
Chlamýdie a kapavka
Kompletní test (chlamydie, kapavka, HIV, syfilis)
Objednání k venerologickým testům – tel.: 312 606 258 mezi 8.00 až 10.00 hod.
Objednání aplikace elektrokauteru, laseru a tekutého dusíku - tel.: 312 606 464
mezi 8.00 až 12.30 hod.
V případě, že se jedná o výkony, jejichž účelem je diagnostika, léčení, vyléčení chorob nebo
zdravotních poruch, prevence, ochrana a zachování zdraví člověka, a to nejen fyzického, ale i
psychického charakteru, mohou být na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře tyto výkony
osvobozeny od DPH.

300 Kč
500 Kč
300 Kč
700 Kč
600 Kč
1 400 Kč
2 100 Kč
3 000 Kč

Neurologické oddělení
Název zdravotního výkonu

Cena

BLOK C – 3. patro
Ubytování na nadstandardním pokoji – za 1 den
pokoj se sociálním zařízením
500 Kč
BLOK B – 2. patro
Ubytování na nadstandardním pokoji – za 1 den
pokoj se sociálním zařízením
600 Kč
V případě, že se jedná o výkony, jejichž účelem je diagnostika, léčení, vyléčení chorob nebo
zdravotních poruch, prevence, ochrana a zachování zdraví člověka, a to nejen fyzického, ale i
psychického charakteru, mohou být na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře tyto výkony
osvobozeny od DPH.

Nutriční poradna
Název zdravotního výkonu
Pro pacienty ON Kladno
- 1. konzultace
každá další konzultace
propočet jídelníčku 1. den
individuální sestavení týdenního jídelníčku na žádost pacienta
Pro pacienty s doporučením mimo ON Kladno
- 1. konzultace
každá další konzultace
propočet jídelníčku 1. den
individuální sestavení týdenního jídelníčku na žádost pacienta
Pro pacienty bez doporučení od lékaře
- 1. konzultace
každá další konzultace
propočet jídelníčku 1. den
individuální sestavení týdenního jídelníčku na žádost pacienta
Ceny za konzultace a propočet jídelníčku se nevztahují na děti do 15 let a na
pacienty, kteří pobírají invalidní důchod (podmínkou je doporučení lékaře).
Kontakt:
tel.: 312606485
email: ivana.mullerova@nemk.cz
Provozní doba (září - červenec):
lichý týden
Středa: 13:00 – 16:00
Čtvrtek: 11:00 – 12:30
sudý týden
Středa: 13:00 – 16:00
Provozní doba (červenec – srpen):
Čtvrtek: 11:00 – 13:00
V případě, že se jedná o výkony, jejichž účelem je diagnostika, léčení, vyléčení chorob nebo
zdravotních poruch, prevence, ochrana a zachování zdraví člověka, a to nejen fyzického, ale i
psychického charakteru, mohou být na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře tyto výkony
osvobozeny od DPH.

Cena
zdarma
zdarma
zdarma
500 Kč
200 Kč
100 Kč
50 Kč
500 Kč
300 Kč
150 Kč
70 Kč
700 Kč

Oční oddělení
Název zdravotního výkonu

Cena

Plastika blefarochalázy – obě horní víčka

8 000 Kč

Aplikace dočasných/vstřebatelných/ uzávěrů slzných bodů – oba dolní slzní body
Aplikace permanentních /nevstřebatelných/ uzávěrů sl. bodů – oba dolní body
Excize /odstranění/ xantelasmat – 1 oční víčko
Excize veruky, cysty a atheromu
Kauterizace veruky, cysty a atheromu
Limbální relaxační incize rohovky ke korekci astigmatismu - samostatný výkon

300 Kč
2 000 Kč
500 Kč
500 Kč
250 Kč

Refrakční operace na čočce (refrakční lensektomie) ne ze zdravotních důvodů
s implantací čočky monofokální
s implantací čočky multifokální
s implantací čočky torické
Speciální konzultace a vyšetření a upřesňující měřění k implantaci asferické nitrooční
čočky
Speciální konzultace a vyšetření a upřesňující měřění k optimalizaci řešení malého
astigmatismu před implantací torické nitrooční čočky
Speciální konzultace a vyšetření a upřesňující měřění k optimalizaci řešení velkého
astigmatismu před implantací torické nitrooční čočky, včetně nadstandardního
vyšetření na Pentacamu a Verionu
Speciální konzultace a vyšetření a upřesňující měřění k implantaci multifokální nitrooční
čočky, včetně nadstandardního vyšetření na Pentacamu a Verionu

3 000 Kč
9 000 Kč
3 000 Kč
15 000 Kč - 18 000 Kč
5 000 Kč - 9 000 Kč

Speciální konzultace a vyšetření a upřesňující měřění k implantaci multifokální torické
nitrooční čočky, včetně nadstandardního vyšetření na Pentacamu a Verionu
Vyšetření OCT /sítnice nebo vyš. pro podezření na glaukom
obě oči
1 oko
V ceně výkonů je zahrnut veškerý použitý materiál.
Vyšetření rohovky na Pentacamu
V případě, že se jedná o výkony, jejichž účelem je diagnostika, léčení, vyléčení chorob nebo
zdravotních poruch, prevence, ochrana a zachování zdraví člověka, a to nejen fyzického, ale i
psychického charakteru, mohou být na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře tyto výkony
osvobozeny od DPH.

2 500 Kč
4 500 Kč
8 000 Kč

17 000 Kč

22 000 Kč

600 Kč
300 Kč
500 Kč

Pracovně-lékařské služby
Název zdravotního výkonu

Cena

Vyhláška č. 79/2013 Sb. - kategorie 1
Vstupní prohlídka
Pravidelná prohlídka
Mimořádná prohlídka
Výstupní prohlídka
Samostatná prohlídka - potvrzení pro práci v noci (Zákon č.262/2006 Sb. Zákoník práce § 94)

575 Kč
500 Kč
500 Kč
575 Kč
500 Kč

Vyhláška č. 79/2013 Sb. - kategorie 2
Vstupní prohlídka
Pravidelná prohlídka
Mimořádná prohlídka
Výstupní prohlídka
Samostatná prohlídka - potvrzení pro práci v noci (Zákon č.262/2006 Sb. Zákoník práce § 94)

633 Kč
550 Kč
550 Kč
633 Kč
550 Kč

Vyhláška č. 79/2013 Sb. Příloha č.2, část II. - riziko ohrožení zdraví
Vstupní prohlídka
Pravidelná prohlídka
Mimořádná prohlídka
Výstupní prohlídka
Samostatná prohlídka - potvrzení pro práci v noci (Zákon č.262/2006 Sb. Zákoník práce § 94)

690 Kč
600 Kč
600 Kč
690 Kč
600 Kč

Vyhláška č. 79/2013 Sb. - kategorie práce v orgánem ochrany veřejného zdraví vyhlášeném riziku 2R, 3 a 4
Vstupní prohlídka
Pravidelná prohlídka
Mimořádná prohlídka
Výstupní prohlídka
Samostatná prohlídka - potvrzení pro práci v noci (Zákon č.262/2006 Sb. Zákoník práce § 94)

805 Kč
700 Kč
700 Kč
805 Kč
700 Kč

Ostatní odborná, laboratorní a přístrojová vyšetření stanovená dle Vyhlášky 79/2013 Sb.
nebo platných rozhodnutí OOVZ se vykazují kódy platného seznamu zdravotních výkonů
- Vyhláška MZ č. 134/1998 Sb., v platném znění (tzv. Sazebník výkonů) a cena bodu se stanovuje
Zákon č. 361/2000 Sb. (Silniční zákon) - §87, §87a
Vstupní prohlídka
Pravidelná prohlídka
Mimořádná prohlídka
Výstupní prohlídka
Samostatná prohlídka - potvrzení pro práci v noci (Zákon č.262/2006 Sb. Zákoník práce § 94)
Další odborná vyšetření v rámci Pracovnělékařských služeb
Všechny typy prohlídek obsahují základní lékařské vyšetření a vydání lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práci nebo potvrzení o způsobilosti k řízení motorových vozidel či práci v noci. Další nezbytná
vyšetření (odborná, laboratorní a přístrojová) nutná pro posouzení zdravotní způsobilosti k práci se vykazují kódy
platného seznamu zdravotních výkonů -Vyhláška MZ č. 134/1998 Sb., v platném znění
(tzv. Sazebník výkonů) a cena bodu se stanovuje
Pletysmografické vyšetření HK a chladový test
Neklinická činnost v rámci Pracovnělékařských služeb
Roční paušální poplatek za organizační a administrativní činnost - 10 zaměstnanců
Roční paušální poplatek za zprostředkování subdodavatele - 1 subdodavatel
Odborná konzultační a poradenská činnost v oblasti PLS - cena za 1 hodinu (i započatou)
Dohlídka pracoviště - cena za 1 hodinu (i započatou)
Administrativní poplatky: Vydání dalšího posudku, posuzování více než jedné prac. činnosti,
výpis ze zdravotní dokumentace, výpis pro pojišťovnu
Doprava lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka v souvislosti s výkonem PLS - cena za 1km
V případě, že se jedná o výkony, jejichž účelem je diagnostika, léčení, vyléčení chorob nebo
zdravotních poruch, prevence, ochrana a zachování zdraví člověka, a to nejen fyzického, ale i
psychického charakteru, mohou být na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře tyto výkony
osvobozeny od DPH.

1,30 Kč

748 Kč
650 Kč
650 Kč
748 Kč
650 Kč

1,30 Kč

1 230 Kč
666 Kč
1 513 Kč
1 271 Kč
1 271 Kč
242 Kč
18 Kč

ORL
Název zdravotního výkonu
Aplikace náušnic
Operace otapostázy (od věku 10 let) – obě uši
Odstranění kožních lézí laserem: (1x není hrazeno ZP, lepší hojení)
Adenotomie koblační technikou
Rhinoplastika z estetických důvodů:
tvrdý
měkký nos
Preventivní vyšetření sluchu
Monitorizace spánku bez doporučení lékaře
Ubytování na nadstandardním pokoji:
pokoj se sociálním zařízením – 1 den
Doprovod u dětí nad 6 let – 1 den
V případě, že se jedná o výkony, jejichž účelem je diagnostika, léčení, vyléčení chorob nebo
zdravotních poruch, prevence, ochrana a zachování zdraví člověka, a to nejen fyzického, ale i
psychického charakteru, mohou být na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře tyto výkony
osvobozeny od DPH.

Cena
250 Kč
12 000 Kč
700 Kč
9 000 Kč
16 000 Kč
12 000 Kč
300 Kč
750 Kč
800 Kč
300 Kč

Ortopedické oddělení
Název zdravotního výkonu

Cena s DPH

Ubytování na nadstandardním pokoji – za 1 den
pokoj se sociálním zařízením
650 Kč
V případě, že se jedná o výkony, jejichž účelem je diagnostika, léčení, vyléčení chorob nebo
zdravotních poruch, prevence, ochrana a zachování zdraví člověka, a to nejen fyzického, ale i
psychického charakteru, mohou být na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře tyto výkony
osvobozeny od DPH.

Patologické oddělení
Název zdravotního výkonu

Cena

Uložení těl zemřelého
1 den
2 dny
3 dny
4 dny
5 dny
6 dny
7 dny
8 dny
9 dny
10 dnů
11 dnů
12 dnů
13 dnů
14 dnů
15 dnů
16 dnů
17 dnů
18 dnů
19 dnů
20 dnů

500 Kč
1 000 Kč
1 400 Kč
2 000 Kč
2 400 Kč
2 900 Kč
3 400 Kč
3 900 Kč
4 400 Kč
4 800 Kč
5 300 Kč
5 800 Kč
6 300 Kč
6 800 Kč
7 200 Kč
7 700 Kč
8 200 Kč
8 700 Kč
9 200 Kč
9 600 Kč

Uložení těl zemřelého (SOCIÁLNÍ POHŘEB)
1 den
2 dny
3 dny
4 dny
5 dny
6 dny
7 dny
8 dny
9 dny
10 dnů

400 Kč
800 Kč
1 100 Kč
1 500 Kč
1 800 Kč
2 200 Kč
2 600 Kč
2 900 Kč
3 300 Kč
3 600 Kč

Informace pro pozůstalé:
Z důvodu infekčního prostředí na oddělení patologie nelze vystavovat těla zemřelých.
V případě, že se jedná o výkony, jejichž účelem je diagnostika, léčení, vyléčení chorob nebo
zdravotních poruch, prevence, ochrana a zachování zdraví člověka, a to nejen fyzického, ale i
psychického charakteru, mohou být na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře tyto výkony
osvobozeny od DPH.

Rehabilitační oddělení
Název zdravotního výkonu
Ubytování na nadstandardním pokoji:
pokoj bez sociálního zařízení
Pozn.: WC, sprcha – pro dva pokoje na společné chodbičce, bezbariérové WC a sprcha přes chodbu
Laser
Klasická masáž – 20 minut
Solux
Akupunktura
první aplikace
následná
ucha
cena jehel 1 ks
Léčebné koupele
perličková a vířivá koupel celková
vířivá koupel končetinová
Elektroléčba – při kombinace procedur
Taping /tejpování/:
základní tape (do 30 cm)
základní tape (30 - 50 cm)
lymfatický tape, vč. poúrazového tejpování - 1 segment
lymfatický tape, vč. poúrazového tejpování - více segmentů
opakovaná aplikace vlastního tapu
Informační příručka „Prevence bolesti zad“
Zdravotní cvičení:
50 minut cvičební jednotka
30 minut cvičební jednotka – do dvou účastníků
Tělocvična RHB:
Aby záda nebolela
pondělí, úterý, čtvrtek 17:00
Cvičení v závěsu /Redcord
pondělí 18:00
Lymfedémy HKK
čtvrtek 16:00
SM systém
pondělí, úterý 16:00, čtvrtek 18:00
V případě, že se jedná o výkony, jejichž účelem je diagnostika, léčení, vyléčení chorob nebo
zdravotních poruch, prevence, ochrana a zachování zdraví člověka, a to nejen fyzického, ale i
psychického charakteru, mohou být na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře tyto výkony
osvobozeny od DPH.

Cena
100 Kč
150 Kč
300 Kč
100 Kč
300 Kč
200 Kč
150 Kč
10 Kč
300 Kč
150 Kč
100 Kč
150 Kč
200 Kč
300 Kč
500 Kč
100 Kč
30 Kč
100 Kč
100 Kč

Urologické oddělení
Název zdravotního výkonu

Cena

Ubytování na nadstandardním pokoji – za 1 den
550 Kč
pokoj se sociálním zařízením
V případě, že se jedná o výkony, jejichž účelem je diagnostika, léčení, vyléčení chorob nebo
zdravotních poruch, prevence, ochrana a zachování zdraví člověka, a to nejen fyzického, ale i
psychického charakteru, mohou být na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře tyto výkony
osvobozeny od DPH.

Stomatologické oddělení
Název zdravotního výkonu
Dycal
Caryosan
Ledermix
Clip flow
Pečetění fisur u dětí
Klínovitý defekt
Cervikální kaz
Amalgám:
1.ploška
2.ploška
3.ploška
FK x-tra base:
1.ploška
2.ploška
3.ploška
rekonstrukce
Estetická bílá výplň (včetně koferdamu)
1.ploška
molár
premolár
2.ploška

molár
premolár
3.ploška
molár
premolár
rekonstrukce frontální úsek
Endodontické ošetření
Dentální hygiena:
vstupní
recall
Domácí bělení zubů:
nosiče + gel
gel
Chránič pro sportovce:
jedna čelist
Dlaha proti bruxismu:
měkká
tvrdá
Doplatek za velkou chirurgii:
1 zub
Doplatek za oroantrální komunikaci
Šití
Anestezie
Alvogyl

Cena
100 Kč
200 Kč
200 Kč
200 Kč
200 Kč
550 Kč
od 500 Kč
590 Kč
690 Kč
790 Kč
650 Kč
790 Kč
900 Kč
1 100 Kč
1 000 Kč
900 Kč
1 200 Kč
1 100 Kč
1 600 Kč
1 500 Kč
2 100 Kč
od 1500 Kč
1 200 Kč
650 Kč
2 000 Kč
500 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 500 Kč
1 000 Kč
800 Kč
300 Kč
100 Kč
100 Kč

Separace můstku
Recementace můstku
Recementace korunky
Provizorní korunka
Provizorní můstek
Fixní náhrady:
Korunka plášťová z plastu (po 4)
Korunka plášťová z plastu
Fasetovaná korunka
Metalokeramická korunka
Celokeramická korunka
Zirkonová korunka
CAD/CAM
Separace můstku
Recementace můstku
Recementace korunky
Provizorní korunka
Provizorní můstek
Fixní náhrady:
Korunka plášťová z plastu (po 4)
Korunka plášťová z plastu
Fasetovaná korunka
Metalokeramická korunka
Celokeramická korunka
Zirkonová korunka
CAD/CAM
Inlay/onlay/overlay litá
(dle rozsahu)
kompozitní plast
keramická (zircon)
(presss)
Koř.inlay
litá
FRC čep + dostavba
Snímací náhrady:
CSN
CSN s výzt.
ČSN s jednoduchýni sponami
ČSN s litými sponami
Hybridní náhrady
Deflex do 6 zubů
Deflex 7 a více
Imediátní náhrada:
ČSN
CSN
Mezerník
V případě, že se jedná o výkony, jejichž účelem je diagnostika, léčení, vyléčení chorob nebo
zdravotních poruch, prevence, ochrana a zachování zdraví člověka, a to nejen fyzického, ale i
psychického charakteru, mohou být na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře tyto výkony
osvobozeny od DPH.

500 Kč
250 Kč
200 Kč
500 Kč
1 000 Kč
HP
600 Kč
3 000 Kč
4 000 Kč
5 500 Kč
5 000 Kč
od 3100 Kč
500 Kč
250 Kč
200 Kč
500 Kč
1 000 Kč
HP
600 Kč
3 000 Kč
4 000 Kč
5 500 Kč
5 000 Kč
od 3100 Kč
od 600 Kč
od 1 100 Kč
od 3600 Kč
od 1 600 Kč
od 850 Kč
od 1 600 Kč
HP
3 000 Kč
HP
3 000 Kč
od 3 600 Kč
4 000 Kč
4 500 Kč
3 500 Kč
4 000 Kč
HP

Vjezdové karty a parkovné
Název služby
Vydání čipové vjezdové karty (zaměstnanci) – 1 rok
Vydání čipové vjezdové karty (zaměstnanci) – 6 měsíců
Vydání čipové vjezdové karty (firmy) – 1 rok
Vydání čipové vjezdové karty (firmy) – 6 měsíců
Ztráta, zničení nebo nevrácení čipové karty
Laminované číslo vjezdové
Jednorázové parkovné v areálu nemocnice:
- 20 minut
- 1. započatá hodina
- další započatá hodina

Cena s DPH
1 500 Kč
800 Kč
3 000 Kč
1 600 Kč
300 Kč
20 Kč
zdarma
30 Kč
50 Kč

