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AKUTNÍ STANDARDNÍ PÉČE - NEODKLADNÁ

Pacienti bez platného veřejného zdravotního pojištění
I. Akutní standardní péče lůžková - neodkladná z Jihočeského kraje
(odbornost 3U6, typ ošetřovacího dne 00026)

Hospitalizace - 1 ošetřovací den (OD typu 00026)
Cena akutní standardní neodkladné péče je stanovena ve výši průměrné úhrady
nasmlouvané jednotlivými zdravotními pojišťovnami za typ OD 00026 pro dané období.



Den přijetí k hospitalizaci a den ukončení hospitalizace se vykazují jako jeden OD.
Příslušná provedená laboratorní vyšetření budou přičtena dle ceníku laboratoře (mimo laboratorní
vyšetření agregovaná do ošetřovacího dne).

Platba je hrazena na základě faktury vystavené na poskytnuté zdravotní služby.
Úhradu lze provést:
 v hotovosti - pokladna DPN - v době od 7 – 15 hod.
 v hotovosti – recepční služba DPN - nepřetržitě
 platebním terminálem – recepční služba DPN - nepřetržitě
 bezhotovostně – bezhotovostní převod na účet DPN (účet uveden na vystavené faktuře)

II. Akutní standardní neodkladná péče je poskytována na základě:







Akutního zdravotního stavu (pacienti Jihočeského kraje)
Zřizovací listiny státní příspěvkové organizace DPN Opařany, vydané Ministerstvem
zdravotnictví dne 13. října 2015 pod čj.: 12352/2015/OPŘ, ve znění pozdějších Opatření
Ministerstva zdravotnictví vydaného pod čj.: MZDR 49233/2016-1/OPŘ ze dne 20. září 2016 a ve
znění změn provedených Opatřením Ministerstva zdravotnictví vydaného pod čj.: MZDR
28061/2018-1/OPŘ ze dne 18. září 2018,
Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, vydaného Krajským úřadem
Jihočeského kraje, odborem sociálních věcí a zdravotnictví dne 8. srpna 2012 pod čj.: KUJCK
16895/2020 OSVZ/22,
Statutu DPN Opařany vedeného pod čj.: MZDR 45013/2018-1/OPŘ ze dne 13. prosince 2018.

Poskytnutí zdravotních služeb je osvobozeno od DPH.
Platné sazby DPH - základní 21%, snížená 15%.
Ceník je platný od 1. 4. 2020.
Originál ceníku je uložen u náměstkyně pro ekonomiku a provoz.
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