Ceník zdravotnických výkonů a služeb prováděných za úhradu

Platnost ceníku od 01.01.2019

Zdravotnické výkony a služby společné pro všechna oddělení
Potvrzení na žádost fyzické osoby z dokumentace pro osobní potřebu (administr. činnost –
vyhledávání z archívu, služby sociální sestry, potvrzení RHB)

Výpis ze zdravotní dokumentace pro právnické nebo fyzické osoby na vlastní žádost (např.
pojistné události pro účely komerčních pojišťoven)

Vyjádření lékaře k žádosti do ÚPS, domova důchodců, LDN
Výpis lékaře k žádosti o lázně - samoplátce
Lékařská prohlídka zjišťující způsobilost
Vyšetření a zpráva pro Policii ČR (úraz, napadení, alkohol…)
Vypsání žádosti na sociální služby (administr. úkon)
Kopírování záznamů – dokumentace (na vlastní žádost)
Poplatek za možnost výběru obědu z jídelního lístku
Celodenní stravování
Oběd v jídelně - nemocnice, oběd přes ulici, oběd v jídelně na poliklinice
Regulační poplatky - LSPP
Rehabilitační oddělení + ambulantní provoz
Kineziologické vyšetření
Vířivá koupel horních končetin – 15 minut
Vířivá koupel dolních končetin – 15 minut
Vířivá koupel celková – 20 minut
ILTV – kondiční a analytické metody – 15 minut
ILTV – instruktáž – 15 minut
ILTV – na neurofyziologickém podkladě (reflexní lokomoce) – 15 minut
Skupinové cvičení – 1 hodina
Skupinové cvičení – 5 hodin
Masáže – 20 minut
Elektroléčba (KVD, magnetoterapie, lavatherm, UZ, laser …)
Kosmetické lymfodrenáže - 30 minut
Rázová vlna
Taping/Tejping
Reflexní terapie plynovými injekcemi, baňkování
Interní ambulance
Vyšetření - bicyklová ergometrie
EKG – pro děti
Gynekologická ambulance
Fotodokumentace UZV – na vlastní žádost
Jednorázové gynekologické zrcadlo
OKBH
Laboratorní rozbory – samoplátci + veterinární lékaři
RDG
Telerentgen, OPG (rtg zubů), pro samoplátce + CD
Ostatní služby RDG pro samoplátce
Rtg snímek na CD
Rtg srdce a plic při preventivní prohlídce + CD
SONO – vyšetření prsu
Nadstandardní pokoje
RHB odd. – jednolůžkový pokoj + sprchovací kout
LDN –jednolůžkový pokoj s vlastním soc. zařízením
RHB odd. a ONP s rhb –ubytování na nadstandardním pokoji+strava pro doprovázejícího příslušníka klienta včetně DPH

nadstandardní služby spojené s hospitalizací (určitý pokoj, spolupacient) jednorázově
Sociální lůžka
Ubytování, stravování – viz ceník: https://nemocniceceskytesin.agel.cz/pracoviste/oddeleni/socialnisluzby/ke-stazeni/cenik-za-poskytovane-sluzby.pdf

Služba hrazena ze sociál. příspěvku (v celkové výši soc. příspěvku)
Provoz
Cena práce údržby
Nutriční poradna
Poradenství a edukace při zdravotních problémech (30-60 minut)
Poradenství a edukace v oblasti zdravé výživy a obezity 1. a 2. konzultace (45-60 minut)
Poradenství a edukace v oblasti zdravé výživy a obezity – další kontroly
Vyhotovení individuálního jídelního lístku na 7 dní

cena v Kč
100 Kč
300 Kč
316 Kč
300 Kč
smluvní cena
smluvní cena
95 Kč
3 Kč/list
20 Kč/den
155 Kč
70 Kč
90 Kč
200 Kč
50 Kč
100 Kč
200 Kč
150 Kč
150 Kč
200 Kč
100 Kč
400 Kč
150 Kč
100 Kč
200 Kč
300 Kč
2 Kč/ 1 cm
100 Kč
500 Kč
130 Kč
50 Kč
30 Kč
smluvní cena
230 Kč
smluvní cena
30 Kč
230 Kč
250 Kč
140 Kč
200 Kč
den/500 Kč
350 Kč
320 - 345 Kč
smluvní cena
242 Kč
200 Kč
300 Kč
200 Kč
200 Kč/záloha 100 Kč

Ceník zdravotnických výkonů a služeb prováděných za úhradu
Vyhotovení individuálního jídelního lístku na 14 dní

Platnost ceníku od 01.01.2019
300 Kč/záloha 150 Kč

