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Ceník zdravotnických služeb, výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění a ostatních služeb MEDITERRA-Sedlčany, s.r.o.

1. Ceník administrativních úkonů
Název služby

Cena v Kč

Administrativní výkon do 10 min.

150

zahrnuje: plná moc pro výplatu důchodů, potvrzení o hospitalizaci, potvrzení lékaře o
zdravotním stavu bez vypracování písemného posudku, jiné potvrzení na žádost fyzické
osoby bez výpisu z dokumentace, vyhledávání dat z dokumentace, vystavení duplikátu
Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti (tzv. „neschopenka“), Rozhodnutí o potřebě
ošetřování (tzv. „ošetřovné“) apod.

Administrativní výkon nad 10 min.

300

zahrnuje: výpis z dokumentace pro právnické nebo fyzické osoby, písemné vypracování
posudků a lékařské zprávy na vlastní žádost a na základě jen zdravotní dokumentace bez
vyšetření pacienta, vyplnění formuláře pro komerční pojišťovnu (bolestné, ztížení
společenského uplatnění apod.)
Písemné vypracování posudků a lékařské zprávy na vlastní žádost včetně vyšetření

400

pacienta v rozsahu cíleného vyšetření
Písemné vypracování posudků a lékařské zprávy na vlastní žádost včetně vyšetření

600

pacienta v rozsahu komplexního vyšetření
Vyhledání zdravotní dokumentace v archivu (k nahlédnutí)

300

Vyhledání a zapůjčení RTG snímku

75

Fotokopie A4, jednostranná (za 1 stranu)

5

Fotokopie A4, oboustranná (za 1 list)

7

Fotokopie A3, jednostranná (za 1 stranu)

10

Fotokopie A3, oboustranná (za 1 list)

14

Manipulační poplatek za pořízení fotokopií - do 10- ti stran

50

Manipulační poplatek za pořízení fotokopií - od 11- ti do 30- ti stran

80

Manipulační poplatek za pořízení fotokopií - nad 30 stran

150

Elektronické odeslání zdravotní dokumentace (do 10- ti stran) na základě žádosti

100

Elektronické odeslání zdravotní dokumentace (nad 10 stran) na základě žádosti

150

Pořízení obrazového záznamu na CD nosiči

100

Administrativní výkony pro Ministerstvo práce a sociálních věcí
Administrativní výkony pro Ministerstvo obrany
Administrativní výkony pro Ministerstvo vnitra
Administrativní výkony pro Ministerstvo spravedlnosti

dle aktuálního
cenového
předpisu MZ
ČR

Administrativní výkony pro ČSSZ, OSSZ
Pořízení výpisů, opisů nebo kopií zdravotnické dokumentace nebo jiných zápisů vztahujících se k zdravotnímu stavu pacienta jsou
oprávněným osobám poskytovány v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách.
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Ceník zdravotnických služeb, výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění a ostatních služeb MEDITERRA-Sedlčany, s.r.o.

2. Ceník zdravotních služeb
Poskytovaní zdravotních služeb:
-

občanům ČR - samoplátcům;
cizincům - samoplátcům mimo EU, EHP a Švýcarska;
občanům EU, EHP pojištěným v své zemi;
občanům EU, EHP nepojištěným v své zemi

je hrazeno dle aktuálního předpisu Ministerstva zdravotnictví ČR „O regulaci cen zdravotních služeb“.

Název služby

Cena v Kč

Chirurgické oddělení

Radiofrekvenční ablace varixů - použití speciální sondy (není hrazeno z veřejného

15 000

zdravotního pojištění) - výkon na jedné dolní končetině
Radiofrekvenční ablace varixů - použití speciální sondy (není hrazeno z veřejného

28 000

zdravotního pojištění) - výkon na obou dolních končetinách
Odstranění (excise) mateřských znamének a jiných kožních výrůstků chirurgickou excisí

600

z kosmetických důvodů na žádost klienta - za jeden útvar
Každá další excise mateřských znamének a jiných kožních výrůstků z kosmetických

400

důvodů na žádost klienta (v rámci jednoho ošetření)
Syntetický fixační obvaz PrimeCast . Fixace prstů

300

Syntetický fixační obvaz PrimeCast . Fixace zápěstí

400

Syntetický fixační obvaz PrimeCast . Fixace horní končetiny

600

Syntetický fixační obvaz PrimeCast . Fixace nohy a hlezna

750

Syntetický fixační obvaz PrimeCast . Fixace dolní končetiny

1 100

Aplikace kyseliny hyaluronové - dolní končetina

2 800

Aplikace kyseliny hyaluronové - horní končetina

2 800

Interní / plicní ambulance
Preventivní program pro managery a podnikatele - komplexní vyšetření internistou,

3 000

preventivní screeningové laboratorní vyšetření, EKG, echokardiografie, sonografie,
spirometrie
Funkční vyšetření plic - spirometrie
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Rehabilitační oddělení

LASEROVÉ OŠETŘENÍ (pouze po konzultaci lékaře)
Laserové ošetření (jedna aplikace)

80

Laserové ošetření (cena za 8 aplikací)

640

Laserové ošetření (cena 9 a další aplikace)

60

MASÁŽE
Klasická masáž páteře částečná jeden úsek (20 min.) (krk, bedra, hrudník)

200

Klasická masáž obou končetin DKK, ev. HKK (30 min.)

300

Klasická masáž jedné končetiny DK, HK (15 min.)

200

Klasická masáž zad a šíje (30 min.)

350

Klasická masáž chodidel (30 min.)

280

Baňková masáž částečná jeden úsek (20 min.)

200

Baňková masáž obou končetin DKK, ev. HKK (30 min.)

300

Baňková masáž jedné končetiny DK, HK (20 min.)

200

Baňková masáž zad a šíje (30 min.)

350

Masáž lávovými kameny šíje a záda (40 min.)

400

Redcord systém
Individuální terapie na systému Redcord (30 min.)

500

Individuální terapie na systému Redcord (45 min.)

750

Individuální terapie na systému Redcord (10 x 30 min.)

2 500

Individuální terapie na systému Redcord (10 x 45 min.)

3 500

Tělocvična
Individuální cvičení s fyzioterapeutem (45 min.)

400

Skupinové cvičení s fyzioterapeutem (45 min.)

270

Individuální cvičení bez fyzioterapeuta (rotoped, pomůcky – 30 min)

75

MANUÁLNÍ LYMFODRENÁŽ (pouze po konzultaci lékaře)
Základní uvolnění krčních uzlin (vhodné i před přístrojovou lymfodrenáží) (15 min.)

150

Dolní končetiny (včetně uvolnění krčních uzlin) (90 min.)

900

Horní končetiny (včetně uvolnění krčních uzlin) (50 min.)

500

Horní končetiny a hrudník (včetně uvolnění krčních uzlin) (60 min.)

600

Obličej a krk (včetně uvolnění krčních uzlin) (50 min.)

500

PŘÍSTROJOVÁ LYMFODRENÁŽ (pouze po konzultaci s lékařem - 60 min)

200

NAHŘÍVÁNÍ
Nahřívání rašelinovými nosiči tepla (15 min.)

70

Nahřívání infrazářičem (15 min.)

90
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VODOLÉČBA
Vířivá koupel horních končetin (20 min.)

150

Vířivá koupel dolních končetin (20 min.)

150

Vířivá koupel celotělová (20 min.)

250

KINESIOTAPING
Materiál kinesio tapu včetně aplikace za 1 cm

2

Aplikace vlastního přineseného kinesio tapu

80

Ostatní
Konzultace s fyzioterapeutem (30 min.)

300

Konzultace s fyzioterapeutem (60 min.)

600

REBOX (pouze po konzultaci lékaře) (10 min.)

80

Magnetoterapie (pouze po konzultaci lékaře) (20 min.)

130

Léčebný ultrazvuk (pouze po konzultaci lékaře) (15 min.)

70

Přístrojová lymfodrenáž (pouze po konzultaci s lékařem) (60 min.)

200

Masáže jsou prováděny z jiných než indikovaných zdravotních důvodů

3. Ceník služeb v rámci COVID-19 pro samoplátce

Název služby

Cena v Kč

AG testování COVID-19

200

PCR testování COVID-19

800

Očkování COVID-19

400
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4. Ceník dopravní zdravotní služby (DZS)
3.1. Dopravní služby pro právnické osoby
Název služby

Cena v Kč

Zajištění zdravotní služby pro právnické osoby při organizaci
sportovních, kulturních a jiných společenských akcí sanitním
vozidlem DRNR s řidičem (za každou započatou hodinu), bez
ceny

personálního

obsazení

vozidla

zdravotnickým

personálem

v pracovní dny od 6 hod do

300

18 hod
v pracovní dny od 18 hod do

375

24 hod
sobota, neděle, státní svátek

390

Přistavení vozidla / zpětná jízda - do 10 km.

0

Přistavení vozidla / zpětná jízda - nad 10 km. (za 1 km jízdy nad 10 km.)

10

SZP - zdravotní sestra v pracovní dny od 6 hod do 18 hod (za každou započatou hodinu)

340

SZP - zdravotní sestra v pracovní dny od 18 hod do 6 hod (za každou započatou hodinu)

410

SZP - zdravotní sestra - sobota, neděle, státní svátek (za každou započatou hodinu)

420

Lékař L3 v pracovní dny od 6 hod do 16 hod (za každou započatou hodinu)

690

Lékař L3 v pracovní dny od 16 hod do 6 hod (za každou započatou hodinu)

810

Lékař L3 - sobota, neděle, státní svátek (za každou započatou hodinu)

970

3.2. Doprava fyzických osob
• ceny platí pro individuální přepravu

• ceny jsou v Kč včetně DPH

Cena za jeden ujetý kilometr při zdravotním transportu pacienta 20,- Kč/km

3.3. Ostatní služby DZS pro fyzické osoby

Cena v Kč

Název služby
Vyžádané či vynucené čekání na pacienta (každých započatých 15 min.)

100

Imobilní pacient - naložení, v případech kdy není indikace pro zdravotní transport

130

Imobilní pacient - vyložení, v případech kdy není indikace pro zdravotní transport

130
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5. Ceník ostatních služeb
Cena v Kč

Název služby
Poplatek za ubytování na lůžkách dlouhodobé péče (DP)

150

1 den obsahuje


TV, rozhlas, internetové připojení WIFI



elektricky polohovatelná lůžka



rekondiční pomůcky k zapůjčení na žádost klienta



zajištění doplňkových služeb péče o tělo (manikúra, pedikúra, kadeřník) na
žádost klienta



služby doplňkového typu včetně zajištění drobných nákupů, donášky denního
tisku



možnost zapůjčení fénu



administrativní poradenství v souvislosti s problematikou vznikající v době
hospitalizace



možnost zapůjčení knih, časopisů, společenských her



skupinové hry

V případě propustky pacienta z oddělení bude účtováno 50% z ceny za rezervaci lůžka
Den pobytu v nemocnici na vícelůžkovém (3 a více) pokoji pro přímého plátce, bez

150

stravování. První a poslední den pobytu je počítán jako jeden den.
Den pobytu v nemocnici na dvoulůžkovém pokoji pro přímého plátce a pro doprovod

250

dítěte nad 6 let nebo dospělého, bez stravování. První a poslední den pobytu je počítán

jako jeden den.
Oběd pro přímého plátce a pro doprovod pacienta

140

Celodenní stravování pro přímého plátce a pro doprovod pacienta

250

Nadstandardní celodenní stravování

500

Zahrnuje: denně návštěva nutriční terapeutky, výběr individuální stravy dle chutí a
zvyklostí pacienta, sestavení jídelního lístku, strava 4 x denně: snídaně, oběd, svačina,
večeře (nebo: snídaně, oběd, večeře, 2. večeře), minerální voda 1,5 l dle výběru klienta
(perlivá, neperlivá, ochucená).

Služba se poskytuje, jen pokud léčba nesouvisí s onemocněním trávicího traktu a strava
nijak nenaruší léčbu nebo potřebné dietní opatření.
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Den pobytu v nemocnici na nadstandardním jednolůžkovém pokoji (TV, lednička, vlastní

500

sociální zařízení). První a poslední den pobytu je počítán jako jeden den.
Den pobytu v nemocnici na nadstandardním jednolůžkovém pokoji (TV, lednička, vlastní

Bez

sociální příslušenství) pro zaměstnance MEDITERRA-Sedlčany, s.r.o.

poplatku

Den pobytu v nemocnici na nadstandardním jednolůžkovém pokoji (TV, lednička, vlastní

Prvních 3

sociální příslušenství) pro nejbližší příbuzné zaměstnance MEDITERRA-Sedlčany, s.r.o.

dnů bez

v pracovním poměru při úvazku nejméně 0,6. Za poslední den pobytu účtuje se polovina

poplatku,

uvedené sazby.

dále 250

Wi-Fi připojeni k internetu

Bez
poplatku

Nano-rouška

10

Respirátor FFP2/KN95

20

Cena oběda v zaměstnanecké jídelně pro cizí strávníky (liší se dle vybraného dodavatele)
Zapůjčení polohovacího lůžka včetně matrace a postranice, za 1 den

od 87
80

Uložení těla zemřelého (po zákonné lhůtě 48 hodin), za 1 den

1 100

Od 1.4.2012 je dle § 58 zákona č. 235/2004 Sb. osvobozena od DPH jen zdravotnické služby, která poskytovatelem
zdravotních služeb uvedeny v oprávněni k poskytováni zdravotních služeb, pokud se jedna o činnost s léčebným cílem
nebo chránicí lidské zdrávi, a služba s ni úzce související. Ostatní zdravotnické služby, nesplňující tuto podmínku (na
žádost klienta) a ostatní nezdravotnické služby, budou hrazeny včetně příslušného DPH a uvedeny v tomto ceníku včetně
DPH.
Veškeré výše uvedené poplatky mohou klienti hradit úhradou v hotovosti na recepci, nebo na pokladně ekonomického
oddělení nemocnice nebo převodem na účet č. 3123600018/7910 v Deutsche Bank AG, pobočka Praha.
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