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CENÍK PRACOVNĚ-LÉKAŘSKÝCH SLUŽEB 

 

 

Preventivní prohlídka do / ze zaměstnání (vstupní, periodická, mimořádná, výstupní)  400 Kč 

Potvrzení způsobilosti k řízení motorových vozidel      300 Kč 

Potvrzení potravinářského průkazu        150 Kč 

Potvrzení svářečského průkazu, průkazu sportovce, atd.     300 Kč 

Potvrzení přihlášky pro vstup na školu (SOU, SŠ, VŠ)      100 Kč 

Lékařský posudek k vystavení / k prodloužení zbrojního pasu    350 Kč 

Vyjádření lékaře v žádosti do domova pro seniory a dalších sociálních zařízení  200 Kč 

Posouzení bolestného          200 Kč 

Vypsání úrazové pojistky          200 Kč 

Očkování nehrazená pojišťovnami        200 Kč 

Vyšetření pro cestu do zahraničí s písemným závěrem      300 Kč 

Výpis ze zdravotní dokumentace          200 Kč 

Výpis ze zdravotní dokumentace pro závodního lékaře      200 Kč 

Zpráva pro policii, soudy, úřady, apod.        300 Kč 

Ostatní administrativní úkony         dle rozsahu 

 

 

VÝKONY NA VLASTNÍ ŽÁDOST, SAMOPLÁTCI 

Preventivní prohlídka včetně provedení EKG (na vlastní žádost)    400 Kč 

CRP test (na vlastní žádost), stanovení zánětlivých parametrů      150 Kč 

FOB test, screeningové vyšetření k časné diagnóze a prevenci nádorů tlustého střeva a konečníku (na vlastní žádost) 150 Kč 

INR test (na vlastní žádost), test srážlivosti krve       150 Kč 

HbA1c test (na vlastní žádost), test na glykovaný hemoglobin     150 Kč 

Vyšetřené moči + sediment (na vlastní žádost)         90 Kč 

Mikroalbumin test (na vlastní žádost), test na stanovení mikroalbuminu v moči   150 Kč 

ASO test (na vlastní žádost)          170 Kč 
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Vyšetření glykémie (na vlastní žádost)          50 Kč 

Vyšetření a vystavení návrhu na lázeňskou léčbu (na vlastní žádost)    500 Kč 

Provedení EKG, 12-ti svodová elektrokardiografie (na vlastní žádost)    300 Kč 

Infuzní terapie vitamínem C          700 Kč 

Konzultace s lékařem v souvislosti s podávání infuze       200 Kč 

 

CHIRURGICKÉ VÝKONY 

Drobné chirurgické výkony (převazy, ošetření popálenin, extrakce stehů, apod.)  od150 Kč 

Větší chirurgické výkony (incize, excize, sutury, evakuace dle rozsahu)   od 700 Kč 
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