CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB NEMOCNICE ŠUMPERK a.s.
s účinností od 17. 7. 2018
Název služby

CENA v Kč vč. DPH

Hodnota bodu za výkony nehrazené ze zdravotního pojištění
Cizí státní příslušníci z členských zemí EU bez příslušných dokladů

1,18

Cizí státní příslušníci z členských zemí EU výkon bez zdravotní indikace na vlastní žádost

1,18

Cizí státní příslušníci z ostatních zemí bez pojištění (mimo neodkladné péče)

1,5

Cizí státní příslušníci z ostatních zemí bez pojištění (neodkladná péče)

1,18

Občan ČR - trvalý pobyt v ČR - bez zdravotního pojištění

1,12

Občan ČR- trvalý pobyt v ČR - pozastaveno zdravotní pojištění

1,12

Občan ČR- trvalý pobyt v ČR - výkon bez zdravotní indikace na vlastní žádost

1,12

Ceny výkonů nehrazené ZP – oční oddělení
Cílené vyšetření oftalmologem - na žádost pacienta

250

Injekční okrsková anestezie

100

Odstranění drobné kožní léze - 1 výkon
Blepharochalasis - převislá kůže víček

Xantelasma

horní víčko

600
2 700

horní víčko s posílením septa

3 200

dolní víčko

3 700

1 ložisko

1 700

více ložisek (celé víčko)

2 200

Névy, cysty, veruky, ateromy
Elektrokoagulace (fibrom, milia …)

1 ložisko

1 700

každé další ložisko

1 200

1 ložisko

500

více ložisek - za každých 20 min

800

Operace strabismu (šilhání) na přání pacienta z kosmetické indikace - 1 oko
OCT vyšetření sítnice nebo terče zrakového nervu - jedno oko

10 000
200

Ceny výkonů nehrazené ZP – chirurgické oddělení
Odstranění benigních tumorů obličeje, trupu, končetin prostou excizí, případně s krytím
defektu lalokovým posunem, úpravou okrajů, pomocnými nářezy apod.
Operace hemoroidů metodou LONGO

600
12500*

Sklerotizace varixů

700

Konzultace plastickým chirurgem – malé výkony

400

Konzultace plastickým chirurgem – velké výkony

600

Ceny výkonů nehrazené ZP – gynekologicko-porodnické oddělení
Zjištění a příprava k výkonu interrupce (diagnostika, klinické vyšetření a sepsání žádosti)
Malá interrupce do 8. týdne gravidity
Velká interrupce do 12. týdne gravidity
Farmakologické ukončení těhotenství
Ultrazvukový záznam na USB včetně nosiče
Cvičení pro nastávající maminky /1x týdně (příprava k porodu)
Těhotenské plavání – 1 vstup
Přednášky pro nastávající rodiče
Zvýhodněný balíček služeb pro nastávající maminky
Regulace menstruace na žádost pacientky (posunutí termínu menstruace)
Jednorázová gynekologická zrcadla použitá při výkonu (příplatek za nadstandard 1ks)
Sterilizace na žádost ženy mimo zdravotní indikaci dle platné legislativy
Vstupní a výstupní prohlídka vč. UZ
Stanovení těhotenského testu
Zápůjčka prsní odsávačky/1den v době hospitalizace (službu zajišťuje novorozenecké
oddělení)
Balíček MAT – doplněk pro matky na porodnickém oddělení nad rámec běžné diety
(obsahuje 2ks celozrnného pečiva, 200g ovoce a 300g zeleniny)/1den
Gynekologické vyšetření pro Policii ČR
Tejpování – 1 cm pásky s nalepením
Inhalační analgezie Entonox – porod
Inhalační analgezie Entonox – krátkodobý výkon
Zavedení nitroděložního antikoncepčního tělíska – bez anestezie
Zavedení nitroděložního antikoncepčního tělíska – s anestezií
Prvotrimestrální screening
Prvotrimestrální screening – sleva 50% pro zaměstnankyně a pro partnerky zaměstnanců
Nemocnice Šumperk a.s.
Odběr krve na žádost pacientky – HCG (těhotenský hormon)
Ultrazvuk na žádost pacientky

700
3 500
4 000
4500
300
50
50
50
Dle aktuální nabídky

100
40
9 100*
600
100
40
40
911
1,2
1000
360
700
1000
1400
700
300
350

Ceny výkonů nehrazené ZP – RDG oddělení
Magnetická resonance – mozku nativně
Magnetická resonance – páteř (jeden úsek)
Magnetická resonance - kolene, ramene
Ultrazvuk prsů včetně spádových uzlin
Rentgen srdce a plic
Ultrazvuk dolní poloviny břicha
Ultrazvuk horní poloviny břicha
Mamografické vyšetření (jeden prs)
Preventivní mamografie
Ultrazvuk prsů jako doplněk screeningové mamografie (včetně spádových uzlin)

10300
5800
5800
250
180
340
340
320/1 prs
650
270

Ceny výkonů nehrazené ZP – ORL oddělení
Audiologické vyšetření - NA ŽÁDOST PACIENTA (vč. audiometrie, výpočtu % ztráty sluchu)
Cílené vyšetření ORL lékařem - NA ŽÁDOST PACIENTA
Excize - odstranění drobných kožních útvarů (dle rozsahu)
Tónová audiometrie
Výpočet ztráty sluchu v % - NA ŽÁDOST PACIENTA
Vyšetření pro účely amatérského létání, potápění, parašutismu apod.
Plastická úprava odstálých boltců oboustranná (u dětí do 10 let hradí pojišťovna)
Plastická úprava odstálých boltců jednostranná (u dětí do 10 let hradí pojišťovna)
Perforace jednoho ušního lalůčku a zavedení náušnice
Injekční okrsková anestezie

500
350
500-1000
105
70
500
5 000*
2 500*
100
100

Ceny výkonů nehrazené ZP – ortopedické oddělení
Cílené ortopedické vyšetření dětí a dospělých - NA ŽÁDOST PACIENTA
Intraartikulární aplikace elastoviskozních preparátů, nehrazené ZP (kontrolní vyšetření + výkon)
Vyšetření a léčení osteoporózy (BEZ denzitometrie)
ACP – léčba krevní plasmou (injekce) - 1 aplikace
- jednorázové zakoupení 3 aplikací

220
370
220
2500
7000

Ceny výkonů nehrazené ZP – kožní oddělení
Konzultace dermatologa v kosmetické problematice
Aplikace UVA záření z kosmetických důvodů
Plošná kryalizace – kryopeeling (dle rozsahu)
Elektrokoagulace angiectasií, angiomů
Odstranění malých lézí kůže – tekutý dusík, snesení kyretou apod. (dle počtu)
Excize + sutura + lokální anestézie – kožní exofyty, vadící névy
Převaz rány po kosmetickém zákroku
Lokální anestézie (rozsah 1 amp. Mesocain 10 ml 1%)
Povrchová anestézie
Chemický peeling (dle rozsahu)
Biostimulační laser
Tlaková lymfodrenáž z kosmetických důvodů – cellulitis
Manuální lymfodrenáž z kosmetických důvodů
Sklerotizace varixů
Vyhlazování mimických vrásek obličeje pomocí botulotoxinu
Léčby hyperhidrózy
Podkožní výplňové materiály
Celotělová fotografie pigmentových kožních lézí

300
200
od 300
400 – 800
od 400
900 – 1500
90
100
80
od 700-1500
120
360
360
700
6000-9000
6000-9000
5000-9000
1000

Ceny výkonů nehrazené ZP - rehabilitace
Vířívá koupel celková 20 min.
Vířivá koupel dolních končetin 15 min.
Vířivá koupel horních končetin 15 min.
Podvodní léčebná masáž celková
Podvodní léčebná masáž částečná
Parafínový zábal 20 min.
Léčebná tělesná výchova indiividuální 30 min.
Léčebná tělesná výchova individuální 45 min.
Elektrogymnastika 10-15 min.
Magnetoterapie 20-30 min.
Ultrazvuk 5 min.
Aplikace elektroléčebných proudů (IF, DD, TENS, Träbert) 15-20 min.
Bioptronová lampa 10 min.
Laseroterapie 5-8 min.
Infračervené světlo 10 min.
Rázová vlna – 1 aplikace
Klasická léčebná masáž zad částečná (šíje nebo bederní krajiny) 15 minut
Klasická léčebná masáž zad celková (vleže na břiše) 30 minut
Komplexní kineziologické vyšetření
Základní kineziologické vyšetření
Instruktáž a zácvik pacienta a jeho rodinných příslušníků

200
90
80
300
200
100
400
600
160
160
100
120
80
100
80
350
150
300
300
200
200

Techniky měkkých tkání, 15 minut
Mobilizace páteře a periferních kloubů, 10 minut
Tejpování – 1 cm pásky s nalepením (po základním kineziologickém vyšetřením na našem
oddělení rehabilitace)

150
150
2

Lékařské výkony
Konzultace v souvislosti s léčbou
Vyšetření
Karboxyterapie (plynové injekce)

100
500
150

Pomůcky
Sondy k přístroji Myo:
 stimulační vaginální
 stimulační anální
 tlaková vaginální
 tlaková anální
Kalhoty na lymfodrenáž

Ceny výkonů nehrazené ZP – urologické oddělení

950
1700
1460
5270
60

Ligatura vas deferens (vasektomie) oboustranná (cena zahrnuje předoperační vyšetření s odběry,
jeden den hospitalizace, provedený výkon, celkovou anestezii)*

6200*

Ceny výkonů nehrazené ZP – nutriční poradna
Vstupní konzultace pro zájemce o snížení, či naopak zvýšení hmotnosti (analýza stravovacích
návyků, kontrola hmotnosti, vyhodnocení BMI, konzultace ke správné výživě+ edukační materiály, 60 minut)

300

Druhá konzultace pro zájemce o snížení, či naopak zvýšení hmotnosti (kontrola a nutriční
propočet jídelníčku, nastavení stravovacího režimu, 60 minut)

300

Individuální poradenství ve všech oblastech výživy:



Konzultace správné výživy a životního stylu + edukační materiály, 30 minut
Kontrola a nutriční propočet jídelníčku, 45 minut

200
200

Ceny výkonů nehrazené ZP – sociální hospitalizace
Sociální hospitalizace – jednolůžkový pokoj/den - ubytování
Sociální hospitalizace – dvoulůžkový nebo třílůžkový pokoj/den - ubytování
Sociální hospitalizace/den - stravování
Náklady na poskytovanou péči
Režijní náklady/den
Stravování – doplňková strava při výživě sondou, PEG

210
200
170
ve výši příspěvku na péči

200
80

Stravování
Celodenní stravování
z toho: - snídaně
- oběd
- večeře

163
46
62
55

Pobyt na standardním pokoji - bez stravy - (za lůžko/den)
Ubytování na více lůžkovém pokoji pro přímého plátce a doprovod dítěte nad 6 let (pokud
není lékařská indikace)

50

Pobyt na nadstandardním pokoji - bez stravy - (za lůžko/den)
Jednolůžkový pokoj bez vlastního sociálního zařízení
Jednolůžkový pokoj se společným soc. zařízením mezi pokoji

200
300

Pokoj na dětském oddělení
Pokoj na porodnickém, gynekologickém oddělení na interním oddělení, TRN,
neurologickém, kožním
Pokoj na gynekologickém oddělení – po krátkodobém výkonu do 12 hodin
Lůžko pro doprovod (na jiném, než dětském, porodnickém a gynekologickém oddělení a na interním

300

oddělení, TRN, neurologickém)

200

500
250

Pobytové služby pro samoplátce na jednolůžkovém pokoji/den (cena zahrnuje ubytování,
750

stravování, náklady na poskytovanou péči)

Pobytové služby pro samoplátce na dvoulůžkovém pokoji/den (cena zahrnuje ubytování,
600

stravování, náklady na poskytovanou péči)

Doprava
Přeprava žadatele sanitním vozem (včetně asistenční služby řidiče, pokud dopravu nehradí ZP - za km)
Asistenční služba řidiče (1 hodina) (čekání, případně druhý řidič)
Asistenční služba lékaře (1 hodina)
Asistenční služba sestry (1 hodina)
Traktor vč. vlečky (1 motohodina)
Vozidlo Iveco (za km)

21
200
550
240
500
20

Technické oddělení
Úhrada za 1 hodinu práce:
- pracovníka nádvorní čety
- elektrikáře
- topenáře

Návykové látky/vyšetření vyžádaná Policií ČR - výtah z Cenového předpisu MZ
ČR, vydaném ve Věstníku MZ ČR

150
200
200

výjimka**

Klinické vyšetření osoby podezřelé z požití alkoholu spojené s odběrem žilní krve
(cílené vyšetření lékařem + odběr krve ze žíly u dospělého)

262**

Klinické vyšetření osoby podezřelé z požití alkoholu
(cílené vyšetření lékařem)

Odběr žilní krve osoby při podezření z požití nebo podání návykové, psychotropní či jiné
látky (odběr krve ze žíly dospělého)
Klinické vyšetření osoby při podezření z požití či podání návykových, psychotropních a
jiných látek než alkohol (cílené vyšetření lékařem)
Prohlídka osoby před umístěním v policejní cele s vystavením lékařské zprávy
(cílené vyšetření lékařem)
Lékařská zpráva o prvotním výsledku prohlídky zraněné osoby
(administrativní výkon)

217**
45**

565**
217**
89**

Lékařská zpráva o zdrav. stavu osoby zpracovaná na podkladě zdrav. dokumentace
(podrobný výpis z dokumentace)

Odběr a odeslání moči na toxikologické vyšetření

268**
82**

Není-li výkon vyjmenován Cenovým předpisem, cena se stanovuje: hodnota bodu se
násobí výší maximální ceny jednoho bodu s tím, že celkový součet bodů se vypočte jako
součet bodů za výkon a času vynásobeného minutovou režijní sazbou

Laboratorní vyšetření
HIV 1/2, p24
Syphillis (RRR, TPHA)
Krevní skupina + Rh faktor
Trombofilní mutace (FV, FII) (odběr ambulance gynekologická)
Trisomy test - vyloučení trizomií 21 - Downův syndrom, 18 Edwardsův syndrom, 13 Patauův syndrom genetické vyšetření plodu z krve matky (odběr ambulance gynekologická)

AMH - Anti-Müllerian Hormone – test plodnosti u žen (odběr ambulance gynekologická)
Toxikologické vyšetření moči (vyšetřuje CL Nemocnice Šumperk)
Jiná laboratorní vyšetření na žádost klienta

260
260
160
800
9600
650
575
cena na dotaz v CL

Ostatní výkony vyžádané právnickou či fyzickou osobou a dokumentace
Lékařská prohlídka občana v zájmu právnické* nebo fyzické osoby, včetně výpisu
z dokumentace (posudek)
Výpis z dokumentace pro právnické* nebo fyzické osoby, lékařská zpráva
EKG vyšetření
Vyjádření lékaře k žádosti do ústavu sociální péče
Vyplnění žádosti pro účely komerční pojišťovny (např. úrazová pojistka)
Jiné potvrzení na žádost fyzické osoby z dokumentace
CRP – stanovení hladiny C-reaktivního proteinu v krvi v ordinaci LPS
Odběr žilní krve osoby při podezření z požití nebo podání návykové, psychotropní či jiné
látky (odběr krve ze žíly dospělého)
Odběr a odeslání moči na toxikologické vyšetření
Klinické vyšetření osoby podezřelé z požití alkoholu (cílené vyšetření lékařem)
Klinické vyšetření osoby při podezření z požití či podání návykových, psychotropních a
jiných látek než alkohol (cílené vyšetření lékařem)

1

A4 kopie zdravotnické dokumentace jednostranná černobílá
1
A4 kopie zdravotnické dokumentace oboustranná černobílá
1
A3 kopie zdravotnické dokumentace jednostranná černobílá
1
A3 kopie zdravotnické dokumentace oboustranná černobílá
1
Při vyhotovení v počtu do 10 stránek bude účtován manipulační poplatek
Vyhotovení fotokopie přineseného dokladu (cena za 1 list)
Nafocení záznamu CT vyšetření (na vlastní žádost)
Nafocení záznamu CT vyš. (na vlastní žádost) a poštovné
Záznam CT vyšetření na CD

400
200
150
100
500, pokud je více - každá další
200,200
100
80
95
237
748

15
30
30
60
50
10
200
250
50

Vyhledání a vydání stejnopisu, fotokopie, výpisu nebo jiné písemné informace z osobních
spisů a mzdových listů/za stránku
Vyhledání a vydání stejnopisu z NIS (ambulantní zpráva, propouštěcí zpráva, pitevní protokol…)/za
stránku
Vyhotovení duplikátu osvědčení, certifikátu – při podání žádosti na MZČR
Vyhotovení duplikátu osvědčení, certifikátu NŠ
Zjištění hodiny narození z archívu NŠ
Poplatek za odbornou stáž v NŠ (za 1 den)
Odborná stáž lékaře v rámci vzdělávacího programu pro získání specializované způsobilosti
(1 den)

Pronájem kongresového sálu/hodinu
Konzultace jiným lékařem - „druhý názor“ - odborného lékaře
Konzultace jiným lékařem - „druhý názor“ - primáře
Akreditovaný kvalifikační kurz Sanitář
Opravná zkouška akreditovaného kvalifikačního kurzu Sanitář

50
50
300
150
100
50
400
1000
500
1000
7000
500

V Šumperku dne 16. 7. 2018
Ing. Roman Stibor, místopředseda představenstva, ekonom
Zpracovala: Ing. Martina Klimková, manažer kvality, Zdeňka Klimešová, hlavní účetní
*Cena za jednotlivý výkon uvedený v tomto ceníku je stanovena v základní výměře. K této ceně bude přičtena úhrada za
případnou hospitalizaci, převaz, aj. Bližší informaci podá ošetřující lékař.
**K ceně bude připočtena sazba DPH.
Všechny uvedené ceny jsou stanoveny dohodou.

