CENÍK

zdravotních výkonů poskytovaných za úhradu
platný od 01. 07. 2018
Název zdravotního výkonu:

Cena s DPH

Administrativní výkon lékaře na vyžádání fyzické či právnické osoby:
do 15 minut výkonu

150,-

15 – 30 minut výkonu

300,-

Administrativní výkon jiného zdravotnického pracovníka:
SZP: 15 – 30 minut výkonu
Edukační pohovor lékaře s nemocným či rodinou, poučení a nácvik
dovedností v rozsahu nezbytném k získání racionální spolupráce na léčbě.
Hrazeno pouze při zdravotní indikaci zdůvodněné v dokumentaci a stvrzené
podpisem edukovaného či jeho zákonného zástupce
Konzultace odborného lékaře nemocným v zájmu fyzické či právnické
osoby

150,240,-

80,-

Cena za nadstandardní lůžko – viz. „Ceník za lůžko vyžádané pacientem“
Návrh bodového hodnocení za bolest u úrazů a za ztížení společenského
uplatnění u úrazů

300,-

Zapůjčení nemocničního lůžka na jeden den (starší postel)
Aplikace očkovacích látek v rámci imunizace proti infekčním chorobám a
ochranou před onemocněním při cestách do zahraničí (bez očkovací vakcíny)
Podání analgetika pro úlevu od krátkodobé bolesti formou inhalace
/při potencionálně bolestivém ošetření nebo vyšetření/ - do 1 hod.
Za každou další započatou ½ hodinu

12,100,-

Cena bez
DPH

630,290,-

Sestavení očkovacího plánu a antimalarická profylaxe

120,-

Vystavení mezinárodního očkovacího průkazu
(cena bez očkovací vakcíny)

240,-

Stanovení okultního krvácení ve stolici standardizovaným testem
Provedení lumbální punkce „atraumatickou“ jehlou (na vyžádání pacienta)
Vyšetření praktickým lékařem za účelem potvrzení zdravotní způsobilosti
k řízení u osob starších 65 let
Vyšetření pro vydání nebo prodloužení platnosti zbrojního pasu (posouzení
způsobilosti držet a užívat střelnou zbraň k stanoveným účelům)
Vyšetření před nástupem lázeňské léčby pro samoplátce
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195,-

Cena bez
DPH

300,400,684,250,-

Vystavení zdravotního průkazu

325,-

Lékařské potvrzení přihlášky ke studiu

150,-

Lékařské potvrzení sportovního průkazu

150,-

Lékařské potvrzení pro sportovce do registrace

410,-

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.
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