Kdy se platit nemusí

INFORMACE O POPLATCÍCH U LÉKAŘE
PRO OBČANY ČR, CIZINCE A ŽADATELE
O MEZINÁRODNÍ OCHRANU

Od poplatků jsou zcela osvobozeni
pojištěnci v hmotné nouzi; musejí
však u sebe mít potvrzení o hmotné
nouzi staré nejvýše 30 dní
děti z dětských domovů a školských
zařízení poskytujících ústavní
výchovu
pacienti v ochranné léčbě nařízené
soudem
lidé léčení v rámci opatření k ochraně
veřejného zdraví (infekční onemocnění,

30 korun za návštěvu
pokud lékař neprovede klinické vyšetření
(„podání papíru mezi dveřmi není klinické
vyšetření“)

pokud jde o preventivní prohlídku nebo
očkování
pokud půjde o laboratorní či diagnostické
vyšetření (rentgen, odběr krve a podobně)
v případě dispenzární péče (péče o vážně

Za co se od 1.1.2008 platí
30 korun za návštěvu:
praktického lékaře
dětského lékaře
ženského lékaře
ambulantního specialisty
klinického psychologa
klinického logopeda
zubaře

nemocné děti mezi 1. a 18. rokem života
nebo těhotné ženy v souvislosti s jejich
nemocí či těhotenstvím); v této skupině

bohužel nejsou zatím chronicky nemocní
kojenci do 1 roku života
při hemodialýze (umělá ledvina)
při darování krve

30 korun za výdej léku na předpis, který
spolufinancuje pojišťovna
na jednom receptu může být buď jeden lék za
poplatek 30 Kč, nebo maximálně dva léky za
poplatek 2x30 Kč; jedna položka za poplatek
30 Kč může obsahovat nejvíce tři balení léku

30 korun za výdej léku na předpis, který
spolufinancuje pojišťovna
za předepsané léky, které si pacient hradí
sám
za léky, které nejsou na předpis

60 korun za den strávený na lůžku
v nemocnici
v odborném ústavu
v léčebně dlouhodobě nemocných
na lůžku následné péče
v lázních
v dětské léčebně či ozdravovně

60 korun za den strávený na lůžku
pokud je pacient na propustce (z
nemocnice)
při jednodenní péči na lůžku (např.
operační zákrok, který se ráno provede a
po němž jde pacient večer domů)
při pobytu pacienta ve stacionáři

90 korun za návštěvu pohotovosti
týká se ambulantních pohotovostních služeb,
návštěvy u pacienta doma nebo pohotovosti v
nemocnicích

90 korun za návštěvu pohotovosti
při ošetření záchranou službou
pokud po ošetření na pohotovosti bude
následovat hospitalizace (pak se platí
60 Kč)

nařízená izolace či karanténa)

Co je ochranný limit
Spolu s poplatky byl zaveden takzvaný
ochranný limit 5000 korun. Po jeho dosažení
pacient i nadále platí poplatky, které se do
limitu počítají, částku nad 5000Kč mu však
pojišťovna vrátí.
Do limitu se počítá
poplatek 30 Kč za návštěvu lékaře
poplatek 30 Kč za výdej léku
doplatky za většinu léků
Do limitu se nepočítá
poplatek 90 Kč za pohotovost
poplatek 60 Kč za pobyt ve
zdravotnickém zařízení
doplatky na některé léky (léky,
jejichž úhrada je nižší než 30%
maximální ceny, nebo obsahují léčivé
látky určené k podpůrné či doplňkové
léčbě)
doplatky na zdravotnické prostředky
vydané na poukaz
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