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Výše plateb pacientů na paliativním lůžku OSPP a doprovázejících osob,
nad rámec úhrad zdravotních pojišťoven

Zdravotní péče v průběhu hospitalizace pacienta na paliativním lůžku Oddělení sociální a
paliativní péče je dle § 22a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, hrazena
z prostředků veřejného zdravotního pojištění (týká se pacientů VZP, OZP a MV). Má-li pacient
přiznán příspěvek na péči (tzv. PNP), připadne tato dávka dle zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, našemu lůžkovému zařízení jakožto speciálnímu lůžkovému zařízení
hospicového typu.
Pacientovi je k dispozici vyšší komfort ubytování, včetně možné přítomnosti rodinných
příslušníků a blízkých osob, které pacienta doprovázejí. Za tuto nadstandardní službu si
pacient připlácí dle níže uvedeného ceníku platného od 1. prosince 2016:
doplatek
pacienta/osobu
blízkou/den

Ceník
platba pacienta

280 Kč

poplatek za doprovázející osobu

100 Kč

doprovázející osoba – strava

celodenní

200 Kč

pouze snídaně

45 Kč

pouze oběd

95 Kč
45 Kč – studená
65 Kč – teplá

pouze večeře

Souhlas s výší úhrady za pobyt na paliativním lůžku:

Jméno a příjmení pacienta/ky: …………………………………………………….……………………………………
v ……………………………………

dne……………………………………..

Podpis pacienta/ky:…………………………………………

Příp. jméno osoby určené pacientem/kou: ………………………………..………………………………………….
vztah k pacientovi/ce:……………………………………….

v ……………………………………

dne……………………………………..

Podpis osoby určené pacientem/kou:………………………………..

Forma úhrady za poskytnuté služby:
Poskytovatel předloží klientovi vyúčtování nejpozději do 5. dne v kalendářním měsíci, který
následuje po kalendářním měsíci, za nějž poskytovatel vyúčtování předkládá. Úhrada se
provádí zpětně, a to do 20. dne v kalendářním měsíci, za který má být zaplacena. Úhradu je
možné provést hotovostně v pokladně Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. nebo
bezhotovostním převodem na účet Nemocnice Jindřichův Hradec 9000034594/7940.

