Gynekologické oddělení
Název zdravotního výkonu
Ubytování na nadstandardním pokoji na gynekologickém oddělení:
pokoj se sociálním zařízením – 1 den
pokoje bez sociálního zařízení – 1 den
Vybavení pokoje s a bez sociálního zařízení (WC, sprcha na pokoji nebo chodbě):
polohovací lůžko s nočním stolkem
- křeslo
noční lampička
televizor
chladnička
varná konvice
Ubytování na nadstandardním pokoji na porodnickém oddělení:
pokoj se sociálním zařízením – 1 den
pokoje bez sociálního zařízení – 1 den
Vybavení pokoje s a bez sociálního zařízení (WC, sprcha na pokoji nebo chodbě):
polohovací lůžko s nočním stolkem
- křeslo
noční lampička
televizor
chladnička
varná konvice
přebalovací pult pro novorozence
vanička
- postýlka

Cena s DPH

DPH

600 Kč
400 Kč

osvobozeno
osvobozeno

900 Kč
600 Kč

osvobozeno
osvobozeno

152 Kč
38 Kč
68 Kč
46 Kč

15%
15%
15%
15%

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:
Komplexní vyš. gynekologem
Přerušení těhotenství v I. trimestru
Dilatace děložního hrdla
Cílené vyšetření anesteziologem
Kontrolní vyšetření anesteziologem
Kombin. i. v. a inhal. anest. na 20 minut
Postanestet. péče prov. anesteziologem
Pobyt v jednodenním stacionáři
Celkem:
Aplikace AntiD i.m. v případě krevní skupiny Rh Interrupce:
Komplexní vyš. gynekologem
Přerušení těhotenství v I. trimestru
Dilatace děložního hrdla
Cílené vyšetření anesteziologem
Kontrolní vyšetření anesteziologem
Kombin. i. v. a inhal. anest. na 20 minut
Ošetření den typ 4

371 Kč
530 Kč
118 Kč
257 Kč
120 Kč
539 Kč
468 Kč
97 Kč
2 500 Kč
1 000 Kč
371 Kč
530 Kč
112 Kč
257 Kč
129 Kč
539 Kč
1 532 Kč

osvobozeno
osvobozeno

Paušál za odbornost
Celkem:
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
Pozn.: Doprovázející osoba má stejné platební náležitosti jako osoba doprovázená.
I. trimestrální screening
- odběr krve, ultrazvukové vyšetření, zhodnocení výsledků
Předporodní příprava pro těhotné a doprovázející osoby u porodu
série 3 přednášek (těhotenství, porod, péče o novorozence)
Cvičení pro těhotné
Proškolení doprovodné osoby přímo na porodním sále
instruktáž doprovodu lékařem a porodní asistentkou – 20 minut
Set oblečení pro doprovázející osobu k porodu
Porod jako doma
porodní sál s nadstandardním pokojem – 1 noc
Pozn.: Pokoj spolu s porodním sálem je nutné si předem rezervovat.
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 Hyalobarier 10ml gel nebo Hyalobarier endo 10ml gel
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

30 Kč
3 500 Kč
1 000 Kč
3 500 Kč
1 000 Kč

osvobozeno
osvobozeno
osvobozeno
osvobozeno

338 Kč
1 000 Kč
300 Kč
300 Kč

osvobozeno
21%
osvobozeno
osvobozeno

18 000 Kč

15%/osvobozeno

7 000 Kč

osvobozeno

16 000 Kč

osvobozeno

1 000 Kč

osvobozeno

600 Kč
100 Kč

21%
21%

800 Kč
200 Kč

21%
21%

2 000 Kč

osvobozeno

700 Kč
300 Kč

osvobozeno
osvobozeno

3 000 Kč
50 Kč
300 Kč
600 Kč
900 Kč
250 Kč

21%
21%
21%
21%
21%

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.
Ceník je platný od 17.5.2018
Schválil: Mgr. Viktor Szabó, MBA
ekonomicko-obchodní náměstek

