Příloha č. 3 NNB_SME_03/2010

NEMOCNICE NA BULOVCE
180 81 Praha 8, Budínova 67/2
CENÍK POPLATKŮ VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ V NNB
Platný od 1. 9. 2015

Stáž / školení / odborná praxe

Lékař

Nelékařský
zdravotnický
pracovník

Student / medik

Specializační stáž 1 – 5 měsíců

300,- Kč/den

--

(nevztahuje se na Dermatovenerologickou kliniku)

350,- Kč/den ,
max. 5.000,Kč/měsíc*

Specializační stáž 1 – 5 měsíců Dermatovenerologická klinika

500,- Kč/den ,
max. 5.000,Kč/měsíc*

300,- Kč/den

--

Specializační stáž 6 měsíců a více

120,- Kč/den

300,- Kč/den

--

Školení

350,- Kč/den

300,- Kč/den

--

Stáž /školení – zahraniční zájemce

500,- Kč/den

300,- Kč/den

--

Praktická část v rámci aprobační zkoušky (na
základě Rozhodnutí MZ ČR)

350,- Kč/den

300,- Kč/den

--

Odborná praxe v rámci povinné výuky

--

--

bezúplatně

Odborná praxe v rámci povinné výuky –
nezdravotnické zaměření (OIVZ, ZAM, apod.)

---

---

250,- Kč/den

Odborná praxe nad rámec povinné výuky

--

--

200,- Kč/den

Odborná praxe – zahraniční student/medik

--

--

350,- Kč/den

Dotazníkové šetření v rámci závěrečné
odborné práce (Bc., Mgr., rigorózní práce)

--

200,- Kč/den

200,- Kč/den

* limit max. 5.000,- Kč/měsíc se dle nařízení MZ ČR ze dne 22.9.2012, č. j.:29098/2010/VZV týká pouze lékařů
v předatestační přípravě

Certifikovaný kurz – nelékařský zdravotnický pracovník
Certifikovaný kurz v elektrodiagnostice nervového systému – elektroencefalografie (EEG),
evokované potenciály (EP)
Komplexní péče o vybrané invazivní vstupy v pediatrii a neonatologii
Radiologická fyzika v radioterapii
Ošetřovatelská problematika žilních vstupů
Akreditovaný kvalifikační kurz
Akreditovaný kvalifikační kurz - Sanitář
Praktická část akreditovaného kvalifikačního kurzu (např. masér) realizovaná pro jiná
smluvní zařízení

Poplatek / osoba
6.500,- Kč
3.800,- Kč
54.450,- Kč
3.200,- Kč
Poplatek / osoba
7.500,- Kč
300,Kč/den/osoba

Ceny poplatků jsou plané pro všechny kliniky/oddělení NNB a jsou kalkulovány vč. DPH.
Vystavení duplikátů potvrzení o kurzech a školicích místech v NNB 60,- Kč/ks ( kopie dokladu bude žadateli
předána po předložení platebního dokladu z pokladny NNB)

Bezúplatná odborná praxe nad rámec povinné výuky, stáž a školení: pouze na základě individuální žádosti
schválené vedením kliniky/oddělení a statutárním zástupcem NNB, případně pověřeným zástupcem ředitele.

