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LDN Vršovice - poplatky za hospitalizaci – od 1.4.2020 : 
 

 

LDN Vršovice byla otevřena po celkové rekonstrukci 1.12.2008. Od zdravotnických zařízení stejného typu 
se liší v mnoho dalších směrech : 
 
A, Technika zdravotnická : 
1, Vlastní sanitka, která zajišťuje převozy pacientů na konziliární vyšetření do jiných zdravotnických 
zařízení a v případě potřeby i příjmy a propuštění.  
2, Vybavení oddělení : čističky a zvlhčovače vzduchu, koncentrátory kyslíku, polohovací postele, 
antidekubitní matrace… 
3, Rehabilitační pomůcky : TerapiMaster (pasivní a aktivní cvičení), gymbally, overbally, činky, 
posilovače prstů a zápěstí, motomedy, rotopedy, moto-dlahy… 
4, Přístroje na urychlení hojení dekubitů : Plasma One, Laser Maestro CCM 
 
B, Stavební a technické dispozice : 
V budově je nově zařízená multifunkční tělocvična, reminiscenční místnost a ve vnitrobloku k relaxaci 
upravené zahrady. Po celé budově je dosažitelná wifi. 
 
C, Personální obsazení (stav k 31.12.2019) :  
Nejdůležitější je podstatně zvýšený počet nižších zdravotnických pracovníků (sanitáři, sanitářky, 
maséři), kde překračujeme téměř dvojnásobně požadavky Vyhlášky č.99/2012 Sb. Vyhláška požaduje 
minimálně 10,48 úvazku, my máme 19,5 úvazku. Rovněž o 2,27 úvazku překračujeme počet zdravotních 
sester a o 1 úvazek fyzioterapeutek. Neméně důležitá je také pravidelná logopedická péče a především 
velmi populární canisterapie – náš pes PanPerry je opravdovou raritou i pro zahraniční návštěvníky a 
stážisty. 

 
 

Výše úhrady za dohodnuté služby nehrazené z veřejného zdravotního pojištění : 
 

 
A, Nadstandard 1 :   pokoje 301, 311, 401, 411 (celkem 4 lůžka) 
 

Jednolůžkové pokoje s vlastním bezbariérovým sociálním zařízením s umyvadlem, sprchovým koutem a 
WC. Na pokoji je k dispozici televize a lednička, je možnost připojení k pevné telefonní lince ev. 
notebooku na vnitřní síť Léčebny, přes kterou je dosažitelný internet.  
Ceny : 

Nadstandard 1 1 den 30 dnů 

1-lůžkový pokoj 1.000,- Kč 30.000,- Kč 

 
 
 

B, Nadstandard 2 :    pokoje 300, 302-310, 400, 402-410 (celkem 38 lůžek) 
 

Dvoulůžkové pokoje s vlastním bezbariérovým sociálním zařízením s umyvadlem, sprchovým koutem a 
WC nebo jednolůžkové pokoje bez vlastního sociálního zařízení.  Na obou typech pokojů je k dispozici 
televize a lednička, je možnost připojení k pevné telefonní lince ev. notebooku na vnitřní síť Léčebny, 
přes kterou je dosažitelný internet.  



 
 

Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice, příspěvková organizace 
Oblouková 837 / 7, 101 00 Praha 10, Česká republika 
IČO: 00879649, DIČ: CZ00879649, IČZ: 10499000 
Bankovní spojení: 0280831369/0800, Česká spořitelna, a.s., Praha 10 
T: +420 271 008 500, F: +420 271 721 060, E: info@ldnvrsovice.cz,  

  www.ldnvrsovice.cz 

 

 
Ceny : 

Nadstandard 2 1 den 30 dnů 

2- ev.1-lůžkový pokoj 670,- Kč 20.100,- Kč 

 
 
 
C, Nadstandard 3 :    pokoje 102, 104-113 (celkem 22 lůžek) 
 

Dvoulůžkové pokoje bez vlastního sociálního zařízení.  Na pokojích je k dispozici televize a lednička, je 
možnost připojení k pevné telefonní lince ev. notebooku na vnitřní síť Léčebny, přes kterou je 
dosažitelný internet.  
Ceny : 

Nadstandard 3 1 den 30 dnů 

2-lůžkový pokoj 250,- Kč 7.500,- Kč 

 
 
 
D, Nadstandard 4 :    pokoje 101, 103, 114 (celkem 10 lůžek) 
 

Tří- a čtyřlůžkové pokoje bez vlastního sociálního zařízení.  Na pokojích je možnost připojení k pevné 
telefonní lince ev. notebooku na vnitřní síť Léčebny, přes kterou je dosažitelný internet.  
Ceny : 

Nadstandard 4 1 den 30 dnů 

3- ev.4-lůžkový pokoj 200,- Kč 6.000,- Kč 

 
 
 

E, Standard :    po úpravě pokoje 300, 400 (celkem 2 lůžka) 
 

Pokud klienti nepožadují žádné nadstandardní vybavení pokojů, je možné je hospitalizovat na 
standardních lůžkách. 
 
Ceny :  Za pobyt na těchto pokojích se neúčtují žádné poplatky. 
 
 
Vyúčtování za hospitalizaci : 
Platí se bankovním převodem vždy měsíc dopředu. Vyúčtování za ukončený měsíc a rozpis platby na 
měsíc nadcházející se vyzvedávají na recepci Léčebny. Rovněž je možné posílat je e-mailem, čemuž 
dáváme přednost. Po ukončení hospitalizace se „nespotřebované“ peníze samozřejmě vracejí do 14 dnů 
převodem na účet.  
 
 
 
V Praze 28.2.2020       MUDr. Václav Ptáček 
         ředitel LDN Vršovice 
 


