
Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč, IČO 00839396

Oddělení Název výkonu MJ
Cena v Kč 

vč. DPH
Edukace nutričním terapeutem sezení 300,00
Reedukace nutričním terapeutem sezení 140,00

Kurz kojení a péče o novorozence počet 350,00

Odstranění pupečního pahýlu u novorozence na žádost zástupce dítěte počet 200,00

Laktační poradna počet 350,00
Identifikační číslo matky a novorozence počet 70,00

Nadstandardní ubytování - šestinedělí (1 osoba na pokoji) den 600,00

Ubytování doprovodu den 850,00

Předporodní příprava - 1 pár počet 300,00

Screeningové ultrazvukové vyšetření  v 1. trimestru počet 1 500,00

Ultrazvukové vyšetření ve 20.-22. týdnu počet 1 200,00

Ultrazvukové vyšetření ve 30.-36. týdnu počet 600,00

Screeningové ultrazvukové vyšetření  těhotenství (nad rámec zdravotního pojištění) počet 400,00

Fotografie plodu z ultrazvuku počet 130,00

Záznam dítěte v děloze (vlastní DVD, flash disk) počet 600,00

Náklady spojené s přítomností osoby u porodu (max. dvě osoby) počet 200,00

Miniinterupce ambulantní počet 2 450,00

Miniinterupce ambulantní s jednodenní hospitalizací počet 4 150,00

Miniinterupce ambulantní s dvoudenní hospitalizací počet 5 050,00

Postkoitální antikoncepce počet 800,00
Laparoskopická sterilizace počet 15 000,00

Patologie Uložení zemřelého / za každý započatý den/ počet 200,00

Urologie Vazektomie počet 10 000,00

Chirurgie Radiofrekvenční ablace žilních varixů počet 12 300,00

Úhrada za samostatný pokoj v 

povilonu C 1 osoba na pokoji počet 400,00

Interní oddělení - ubytování na nadstandartním pokoji den 500,00
Vyšetření cév na končetinách - pletysmografická vyšetření počet 600,00

Seznam nehrazených výkonů - Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace  

Nutriční poradna

Dětské a novorozenecké 

oddělení

Gynekologie

Interna



Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč, IČO 00839396

Afatický obrázkový slovník (logopedická pomůcka) počet 350,00
logopedická ambulance - potvrzení pro SŠ a VŠ počet 250,00

Knihovna - celoroční registrační poplatek za úživání služeb (cizí uživatelé) počet 260,00
Knihovna - celoroční registrační poplatek za úživání služeb (studenti a bývalí zam. - důchodci) počet 40,00

Nadstandardní ubytování den 600,00

Aplikace 1 tejpu (za účelem prevence) počet 70,00

Aplikace 1 tejpu (za účelem sportu) počet 85,00

Lokální anestezie kůže počet 115,00

Chemický peeling počet 500,00

Léčba celulitidy přístrojem LYMFOVEN (série 10 + 1) počet 1 450,00

Léčba celulitidy přístrojem LYMFOVEN (každá dílčí sezení) počet 145,00

BIOPLUS 1-6 procedur počet 600,00

každá další počet 60,00

BIOPLUS 1-6 procedur (vlastní materiál) počet 350,00

každá další počet 60,00

Aplikace naušnic počet 225,00

Biostimulační laser 5 min. 70,00

Epilace elektrickou jehlou 5 min. 60,00

Chirugická excise počet 450,00

Chirurgické odstranění lézí bez šití (průbojník) počet 380,00

koagulace angiektazií obličeje (cévy, pavoučkové névy počet 175,00

Odstranění milíí počet 175,00

Odstranění stopkatých projevů na kůži počet 350,00

Samostatný převaz včetně materiálu a odstranění stehů počet 90,00

Sklerotizace metličkovýc a retikulárních varixů 1 aplikace 570,00

Vyšetření digitálním dermatoskopem počet 500,00
Prevence melanomu - vyšetření znaménka počet 300,00

Neurologie Neurologické oddělení - ubytování na samostatném pokoji den 500,00

Optická koherentní tomografie (jedno oko) počet 300,00

Ubytování pacienta na vlastní žádost počet 450,00

Dermatoplastika obou víček - ambulantní výkon počet 6 380,00

Samostatný převaz včetně materiálu a odstranění stehů počet 120,00

Odstranění mílií z víček 1 - 10 počet 280,00

Odstranění mílií nad 10 počet 390,00

Odstranění stopkatých projevů na kůži víček počet 260,00Oční oddělení

Kožní oddělení

Knihovna

Klinická logopedie
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Odstranění stopkatých projevů na kůži víček - každá další počet 25,00

Chirurgická exise s kosmetickou indikací počet 530,00

Chirurgická exise s kosmetickou indikací - víčka počet 580,00

Chirurgická exise s kosmetickou indikací - víčkových okrajů počet 750,00

Kopie barevné fotografie fota fundu, případně černobílé fotografie fluoresc. Angiografie počet 20,00
Přehrání fotodokumentace na CD nebo flashdisk počet 35,00

ORL - plastika boltců - 1 boltec počet 6 000,00
ORL - plastika boltců - obou boltců počet 8 000,00

Zhotovení vložek - dětská vložka 1 pár 1000

Zhotovení vložek - juniorská vložka 1 pár 1450

Zhotovení vložek - dospělá 1pár 1900

Následná úprava vložek - dětská 1pár 50

Následná úprava vložek - juniorská 1pár 70

Následná úprava vložek - dospělá 1pár 110
Nadstandardní ubytování (1 osoba na pokoji) den 600,00

Nadstandardní ubytování (2 osoby na pokoji) den 300,00

Bazén - volné plavání (1 osoba) 30 min 35,00

Bazén - volné plavání (1 osoba) hodina 70,00

LYMFOVEN - 1 sezení počet 145,00

LYMFOVEN - 10 + 1 sezení počet 1 450,00

Masáže (1 osoba) - částečná krku 15 min. 140,00

Masáže (1 osoba) - částečná zad 15 min. 140,00

Masáže (1 osoba) - obličeje 30 min 250,00

Masáže (1 osoba) - celých zad  30 min 240,00

Masáž lávovými kameny (1 osoba) - záda 30 min. 240,00

Masáž lávovými kameny (1 osoba) - záda + šíje 45 min. 300,00

Masáž lávovými kameny (1 osoba) - záda + nohy 45 min. 350,00

Masáž lávovými kameny (1 osoba) - záda + nohy + šíje hodina 450,00

Anticelulitidní masáž - zábal hodina 640,00

Protimigrénová masáž 30 min. 300,00

Indická 45 min. 380,00

Thajská masáž hodina 400,00

Havajská masáž - záda, šíje 40 min. 450,00

Havajská masáž - záda, šíje, nohy hodina 650,00

Havajská masáž - celotělová 90 min. 850,00

Oční oddělení

ORL

Rehabilitace
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Lymfodrenáž nohou hodina 450,00

Bambusová masáž - celé tělo zezadu 120 min. 900,00

Bambusová masáž - záda a ruce zezadu 60 min. 550,00

Bambusová masáž - obličej a dekolt 30 min. 290,00

Bambusová masáž - záda 30 min. 300,00

Bambusová mastá- celé nohy (zepředu i zezadu vč. plosek) 45 min. 400,00

Whirpool - balíček (nahřátí soluxem + 1 masáž částečná + whirpool) 1 osoba 30 min. 300,00

Bazén Plus - balíček (nahřátí soluxem + 1 částečná masáž + bazén) 1 osoba hodina 250,00

Ošetření fyzioterapeutem

Vstupní vyšetření a aplikace fyzioterapie hodina 550,00

Aplikovaná fyzioterapie hodina 500,00

Aplikovaná fyzioterapie 30 min. 300,00

Aplikace přírodního GUNA preparátu - 1 aplikace 15 min. 300,00

Aplikace přírodního GUNA preparátu - 2 aplikace 15 min. 500,00

Aplikace přírodního GUNA preparátu - 3 aplikace 15 min. 650,00

Aplikace plynové injekce 5 min. 60,00

Laser 10 min. 60,00

Cvičení s fyzioterapeutem (aqaaerobic) hodina 120,00

Cvičení s fyzioterapeutem - (aquaaerobic)  pernamentka 10 lekcí počet 1 100,00

Cvičení - tělocvična hodina 90,00

Cvičení - tělocvična- pernamentka 10 lekcíé počet 800,00
Bazén + kondiční cvičení pro hospitalizované pacienty 30 min. 60,00

Celodenní stravovací jednotka při doprovodu (1 den) počet 150,00

Snídaně při doprovodu počet 33,00

Jednorázový kartáček na zuby počet 3,00

Jednorázové pantofle počet 20,00

Sanitářský kurz počet 1 113,00

Pobyt doprovodu nad 6 let počet 240,00

Zdravotní dokumentace - zhotovení kopie nebo vytištění z AMIS*H - A 4 jednostranná kopie strana 2,00

Zdravotní dokumentace - zhotovení kopie nebo vytištění z AMIS*H - A 4 oboustranná kopie list 3,00

Zdravotní dokumentace - zhotovení kopie nebo vytištění z AMIS*H - A 3 jednostranná kopie strana 3,00

Zdravotní dokumentace - zhotovení kopie nebo vytištění z AMIS*H - A 3 oboustranná kopie list 5,00

Zdravotní dokumentace -  výpis nebo opis  zdravotní dokumentace vč. vyhledání a prostudování 30 min 200,00

Zdravotní dokumentace - pro potřeby pojišťoven počet 200,00

Zdravotní dokumentace - informace o hodině narození občanů od roku narození 1966 počet 50,00

Rehabilitace

Různá oddělení
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Zdravotní dokumentace - informace o hodině narození občanů do roku narození 1965 počet 100,00

Zhtotovení elektronické kopie - jednostranný sken počet 2,00

Náklady spojené se zpracováním dokumentace a uložení na CD nostic /při obsáhlejší se cena násobí/ 5 min. 30,00

Sociální služba - vystavení potvrzení počet 70,00
Sociální služba - jednoduchý výpis počet 150,00

Jednorázové pantofle počet 20,00
Jednorázový kartáček na zuby počet 3,00

Oběd - klasické menu počet 69,00

Oběd - výběrové menu počet 82,00

Reklama v klap rámech - A1 1 měsíc 200,00

Reklama v klap rámech - A2 1 měsíc 150,00

Reklama v klap rámech - A3 1 měsíc 100,00

Reklama v klap rámech - A1 3 měcíce 500,00

Reklama v klap rámech - A2 3 měcíce 400,00

Reklama v klap rámech - A3 3 měcíce 250,00

Reklama v klap rámech - A1 6 měsíců 1 000,00

Reklama v klap rámech - A2 6 měsíců 800,00

Reklama v klap rámech - A3 6 měsíců 500,00

Reklama v klap rámech - A1 12 měsíců 1 800,00

Reklama v klap rámech - A2 12 měsíců 1 400,00

Reklama v klap rámech - A3 12 měsíců 900,00

Reklamní plocha - do velikosti 2-3x2-3m 1 měsíc 990,00

Reklamní plocha - do velikosti 4x4m 1 měsíc 1 980,00

Reklamní plocha - do velikosti 2-3x2-3m 3 měcíce 2 500,00

Reklamní plocha - do velikosti 4x4m 3 měcíce 5 490,00

Reklamní plocha - do velikosti 2-3x2-3m 6 měsíců 5 000,00

Reklamní plocha - do velikosti 4x4m 6 měsíců 9 900,00

Reklamní plocha - do velikosti 2-3x2-3m 12 měsíců 10 000,00

Reklamní plocha - do velikosti 4x4m 12 měsíců 19 800,00

Kopírování pro cizí - rozměr A 4 jednostranně (černobíle) strana 2,00

Kopírování pro cizí - rozměr A 4 oboustranně (černobíle) list 3,00

Kopírování pro cizí - rozměr A 3 jednostranně (černobíle) strana 3,00

Kopírování pro cizí - rozměr A 3 oboustranně (černobíle) list 5,00

Podnájem sálu UNP (1 hod.) hod. 200,00

Podnájem sálu UNP (1 den) den 1 500,00

Technické provozy

Různá oddělení

Sklad SZM
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Půjčování tabletu den 50,00

TRN oddělení Očkování proti tuberkolóze včetně vakcíny (na základě žádosti rodičů) počet 1 094,00

Různá oddělení

Zhotovení podkladů (vyhledání informací) lékařským personálem

počet

prům. hod. 

osobní 

náklady/hod.

(náklady při poskytování informací dle 

§ 106/1999 Sb.)

Zhotovení podkladů (vyhledání informací) nelékařským personálem

počet

prům. hod. 

osobní 

náklady/hod.

Zaslání datovou schránkou počet 14,13

Poštovné počet

dle tarifu 

České pošty 
Pořízení na CD nosič počet 10,00 

Technické provozy


