Proces 3.ZUN Vybírání poplatků za služby nehrazené ze zdravotního pojištění
Příloha 01: Ceník nezdravotnických výkonů

Ceník nezdravotnických výkonů – r.2020
Zdroj: Interní kalkulace s přihlédnutím k výši poplatků v místě a čase obvyklé ve srovnání s dalšími nemocnicemi
Výkon

Cena vč. DPH

Náklady za přímé poskytnutí informace
Kopie zdravotnické dokumentace (za 1 stranu)/scan 1 stránky
"Vypálení" požadovaných údajů na CD
Poštovné a balné (bez rozdílu váhy)
Úhrada za mimoř. rozsáhlé vyhledávání informací (za 1hod.)

4,00 Kč
100,00 Kč
150,00 Kč
700,00 Kč

Ubytování osob
Ubytování osob v prostorách k tomu určených - cena za osobu a noc
Ubytování osob* na oddělení - cena za osobu a noc

400,00 Kč
500,00 Kč

* specifikace osob: rodinný příslušník, jiná osoba blízká, zákonný zástupce, opatrovník
Služby miniprádelny PNB
První praní
Jednorázový poplatek - 30 l pytel (cca 1 kg prádla)
Jednorázový poplatek - 60 l pytel (cca 3 kg prádla)
Měsíční paušální úhrada* za služby miniprádelny
Služby miniprádelny pro pacienty v hmotné nouzi (nosí erární prádlo nebo prádlo bez vlastníka)

zdarma
á 40,00 Kč/kg
70,00 Kč/kg
500,00 Kč/měsíc
zdarma

* tato forma úhrady se v ztahuje na praní osobního prádla v užívání dlouhodobě hospitalizovaných pacientů
(doba hospitalizace v PNB celkově překračující 2 měsíce), vyžaduje souhlas pacienta, případně
opatrovníka a vyjádření sociální pracovnice k finančnímu zajištění pacienta
Parkovné
Prvních 30 minut
Každých dalších započatých 30 minut
Maximální denní sazba
Invalidé po předložení průkazu ZTP
Vzdělávání
Postgraduální stáže - lékařský pracovník :
Stáž 1 - 3 měsíce

Stáž nad 3 měsíce
Bezúplatná stáž - pouze na základě individuální žádosti schválené ředitelem PNB
Postgraduální stáže - nelékařský pracovník :
Stáž 1 - 3 měsíce

Stáž nad 3 měsíce
Bezúplatná stáž - pouze na základě individuální žád osti schválené ředitelem PNB

zdarma
40,00 Kč
250,00 Kč/den
zdarma

350,00 Kč/den
(max. 5 000,00 Kč
měsíčně)
150,00 Kč/den
zdarma
200,00 Kč/den
(max. 3 500,00 Kč
měsíčně)
100,00 Kč/den
zdarma

Výjimkou z tohoto ceníku mohou být stáže organizované prostřednictvím IPVZ. Stážista si o tuto výjimku sám
požádá a výjimka je poskytnuta až po schválení se souhlasem garanta.
Pregraduální stáže a odborné praxe - student / medik:
Stáže a odborná praxe v rámci povinné výuky denního studia jsou poskytovány bezplatně.
Metodický dohled ze strany pracovníků PNB je poskytován na základě smluvního ujednání mezi PNB a školou.
V případě rámcové smlouvy mezi školou a PNB a skupinové stáže nebo praxe bude cenové ujednání součástí
smlouvy.
Stáže a odborná praxe nad rámec odborné výuky nebo denního studia

Po vytištění jde o neplatnou verzi dokumentu.

200,00 Kč/den
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