Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění
stanovených Českou lékařskou komorou dle zákonem č.526/1990Sb a vyhláškou MZ ČR č. 467

Úkon

Kč

Potvrzení pro studium, zdravotní způsobilost

0

Roční poplatek za elektronickou komunikaci (SMS, emaily, internet. objednání)
Roční poplatek za elektronickou komunikaci pro studenty a důchodce

200
50

Vstupní (výstupní) prohlídka do zaměstnání

500

Periodická prohlídka do zaměstnání

400

Vyšetření pro zdravotní průkaz, profesní průkaz

450

Kombinace prohlídka do zaměstnání + potravinářský průkaz

600

Výpis ze zdravotní dokumentace pro lékaře zaměstnavatele, k proplacení

300

Výpis ze zdravotní dokumentace EXPRES - na počkání

500

Vystavení duplikátu zdravotního průkazu, neschopenky nebo jiného potvrzení

50

Vyšetření pro řidičský průkaz

400

Řidičský průkaz – kontrola důchodci / prodloužení

200

Potvrzení pro sportovní a zájmové aktivity, zdravotní způsobilost

200

Vyšetření pro zbrojní průkaz (nutné vyšetření z psychiatrie)

600

Prodloužení platnosti zbrojního průkazu

400

Výpis dokumentace pro životní pojistku,

400

Zpráva pro policii, soudy apod.

400

Bodové ohodnocení pracovního úrazu

400

Výpis formuláře na úrazovou pojistku

400

Ošetření mimo ordinační hodiny (jen po dohodě)

500

Administrativní výkony na žádost pacienta, kopírování zpráv (každých 10 min)
Vypracování lékařské zprávy v angličtině

50

Vyšetření bez zdravotního pojištění

300
500

Vyšetření CRP nebo INR nehrazené pojišťovnou (neregistrovaní pacienti)

200

Injekční okrsková anestesie (obstřik zad)

150

Předoperační vyšetření nehrazené pojišťovnou (kosmetické výkony, plastika)

500

Infuzní léčba nehrazená zdravotní pojišťovnou (plus cena léku)

400

Infuze vitaminu C 7,5 g (1 dávka, 20 minut) včetně ceny léku

800

Od 1/1/2020 nově zavádíme paušální roční poplatek za ELEKTRONICKOU KOMUNIKACI
Tento poplatek je nutné zaplatit, pokud chcete i nadále získávat zprávy o výsledcích vyšetření
pomocí SMS nebo emailu, nebo se objednávat se po internetu nebo emailem.
Poplatek je stanoven na částku 200 Kč/rok. Pacienti do 25 let a nad 65 let - 50 Kč, invalidé zdarma.
AESCULAP AMBULANCE sro, Kombinovaná praxe VPL, vnitřní lékařství a kardiologie

platné od 01/01/2020

