Administrativní úkony
Název úkonu

Cena s DPH

DPH

5 Kč
10 Kč

21%
21%

2 Kč
5 Kč
100 Kč

21%
21%
21%

250 Kč/1 hod.
individuálně
300 Kč
300 Kč
300 Kč
500 Kč

21%
21%
21%
21%
21%
21%

500 Kč
300 Kč
20 Kč

21%
21%
21%

100 Kč
50 Kč

21%
21%

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.

Kopie jednoho listu ze zdravotnické dokumentace:
velikost A4,A5 – 1 strana
velikost A3 – 1 strana
Kopie jednoho listu:
velikost A4 – 1 strana
velikost A3 – 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
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
Vyjádření od pojišťovny – komerční (uzavírání živ. pojistek)
Informace zaznamenané na CD nosič
RDG zaznamenaný na CD nosiči:
pro vlastní potřebu
na žádost ošetřujícího lékaře

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

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
Vybavení pokoje:
polohovací lůžko s nočním stolkem
jídelní stůl + 2 židle
noční lampička
televizor
chladnička
varná konvice
hrnečky a skleničky
víceúčelový stolek
šatní uzamykatelná skříň
Laser
Klasická masáž – 20 minut
Solux
Akupunktura
první aplikace
následná
ucha
cena jehel 1 ks
Vodoléčba (končetinová vířivá lázeň)
Léčebné koupele
perličková koupel celková
vířivá koupel celková
Elektroléčba – při kombinace procedur
Taping /tejpování/:
lymfatický tejp, vč. poúrazového tejpování
opakovaná aplikace vlastního tejpu
Informační příručka „Prevence bolesti zad“
Zdravotní cvičení:
50 minut cvičební jednotka
30 minut cvičební jednotka – do dvou účastníků
Aby nás záda nebolela
pondělí, úterý, čtvrtek 17:00 hod.
Cvičení v závěsu /Redcord pondělí 18:00 hod, středa 18:00 hod.
Lymfedémy HKK
středa 16:00 hod.
SM systém
úterý a čtvrtek 16:00 hod.,středa 17:00 hod

Cena s DPH

DPH

100 Kč

osvobozeno

100 Kč
250 Kč
100 Kč

osvobozeno
15%/osvobozeno
osvobozeno

200 Kč
100 Kč
60 Kč
8 Kč
100 Kč

15%
15%
15%
15%
15%/osvobozeno

210 Kč
210 Kč
80 Kč
100 Kč
150 Kč
50 Kč
30 Kč

15%/osvobozeno
15%/osvobozeno
15%/osvobozeno
15%/osvobozeno
15%/osvobozeno
15%/osvobozeno
21%

100 Kč
100 Kč

15%/osvobozeno
15%/osvobozeno

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

