MUDr. Veronika BRAIEROVÁ, Švermova 268, Liberec 10, IČO 05349133

Ceník služeb:
Výpis z dokumentace ve standardní
době, tj. do 10 dní
Výpis z dokumentace do 24 hod
Pracovnělékařská prohlídka, kat. 1 u
registrovaného pacienta
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
registrující praktický lékař smí
provádět pouze kat. 1 bez dalších
rizik. Kategorie vyšší je povinen
posuzovat smluvní lékař
zaměstnavatele.
Vyšetření a vystavení posudku o
zdravotní způsobilosti – řidičský
průkaz do 65 let
Vyšetření a vystavení posudku o
zdravotní způsobilosti – řidičský
průkaz senior od 65 let
Vyšetření a vystavení posudku o
zdravotní způsobilosti – zbrojní
průkaz
Vyšetření a vystavení posudku o
zdravotní způsobilosti – profesní
průkazy (svářečský, potravinářský aj.)
Vyšetření a potvrzení o zdravotní
způsobilosti ke studiu VŠ (v ceně je
současné podání 3 přihlášek)
4. a další přihláška
Potvrzení pro práci s dětmi – tábory,
zájmová činnost apod.
Žádost do domova důchodců, výpis
z dokumentace pro DD

200 Kč
500 Kč
450 Kč
850 Kč při expres vyřízení do 3 dnů

400 Kč
700 Kč při expres vyřízení do 3 dnů
200 Kč
500 Kč při expres vyřízení do 3 dnů
400 Kč
700 Kč při expres vyřízení do 3 dnů
250 Kč
550 Kč při expres vyřízení do 3 dnů
250 Kč

+ 50 Kč za každou další přihlášku
150 Kč
200 Kč za 1. žádost, každá další při
současném podání +50 Kč

Žádost do pobytových odlehčovacích
služeb
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500 Kč expresní vyhotovení do 3 dnů
+ každá další 100Kč
200 Kč

Žádost o lůžkovou hospicovou péči
u pacientů v terminální fázi
onemocnění
Očkování nehrazené z prostředků
veřejného zdravotního pojištění

0 Kč
Dle aktuální ceny u dodavatele, hradí
se cena vakcíny, aplikace, vystavení
běžného dokladu o očkování

Vystavení mezinárodního očkovacího
průkazu (MOP) při vakcinaci či
potřebě zápisu provedené vakcinace
v minulosti (nelze koupit samostatně,
první zápis v ceně průkazu)
Zápis vakcinace do MOP
Výpis vakcinace z dokumentace na
žádost pacienta (nejedná se o zápis
do MOP)
Potvrzení o zdravotním stavu, o
užívaných lécích, ev. dalších údajích
před cestou do zahraničí

120 Kč

40 Kč
200 Kč
250 Kč potvrzení v Čj
500 Kč potvrzení v Aj
! Při zprávě přesahující rozsahem
1 normostranu (tj. 30 řádků, řádek
o max. 60 znacích) se cena stanoví
individuálně dle rozsahu a časové
náročnosti !
5 Kč/ 1 strana

Kopie ze zdravotnické dokumentace
na žádost pacienta
Vypracování posudku bodového
hodnocení při úrazu
Nekomplikovaný ambulantně řešený
úraz, nekomplikovaný úraz s nutností
krátkodobé hospitalizace
(lokalizované poranění 1-2 části těla)

350 Kč

Komplikovaný úraz s poraněním více
částí těla nehodnocený jako
polytrauma

500 Kč

Komplikovaný úraz s nutností
hospitalizace hodnocený jako
polytrauma

800 Kč
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Lékařská zpráva pro komerční
pojišťovnu o úrazu - bez bodového
hodnocení úrazu
Lékařská zpráva pro komerční
pojišťovnu o onemocnění či
hospitalizaci a době trvání PN
Lékařská zpráva pro komerční
pojišťovnu - pravidelné měsíční
potvrzení o trvání PN
Lékařská zpráva pro komerční
pojišťovnu o trvalých následcích či
ztížení společenského uplatnění
Výpis z dokumentace pro komerční
pojišťovnu včetně vyžádaných kopií
laboratorních, zobrazovacích
vyšetření, odborných nálezů
Administrativní výkony – potvrzení,
vyjádření ke zdrav. stavu (úřad práce,
zaměstnavatel, škola aj.)

250 Kč

250 Kč

100 Kč

250 Kč

350 Kč + cena poštovného, při zaslání
doporučeně poštou na pojišťovnu

do 5 řádků (řádek o max. 60 znacích)

100 Kč

do 10 řádků (řádek o max.60 znacích)

200 Kč

10 řádku až 1 normostrana
Komplexní vyšetření lékařem –
samoplátci

500 Kč
800 Kč + ev. další náklady, dle
provedených přístrojových a
laboratorních vyšetření
Cílené vyšetření lékařem - samoplátci 400 Kč + ev. další náklady, dle
provedených přístrojových a
laboratorních vyšetření
2
Ošetření rány do 20 cm – samoplátci 200 Kč
Odstranění klíštěte – samoplátci
100 Kč
Laboratorní vyšetření samoplátci –
Dle ceníku KNL a.s. či jiného
odběr žilní krve, moč, odběr
odběrového centra dle výběru
biologického materiálu – samoplátce pacienta
nevyšetřujeme, vyšetření obvykle
probíhá v KNL a.s. na námi vystavené
žádanky
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EKG vyšetření, popis lékařem
400 Kč
POCT metody (kapka krve) samoplátci
CRP

180 Kč

INR

180 Kč

Glykémie glukometrem
TOKS (iFOB) - krev ve stolici,
samoplátci
Biochemické vyšetření moči v POCT
režimu přístrojem Urisys 1100 Roche
Výtěr z krku na pyogenního
streptokoka „streptest“ - samoplátci
Ambulantní monitoring krevního
tlaku na 24 hod, samoplátci
Aplikace infuzní vitaminoterapie na
žádost pacienta, vitamín C injektopas
7,5 g/1 dávka (poskytujeme pouze
našim registrovaným pacientům)
Aplikace vitamín B na žádost pacienta
(milgamma N)

40 Kč
180 Kč

Při dodání preparátu z lékárny po
předpisu na recept
Neodevzdání iFOB/TOKS testu (test
na krev ve stolici) vydaného v rámci
preventivní prohlídky

50 Kč, při sérii 5 dávek 200 Kč
(platba předem)
Po uplynutí 3 měsíců od převzetí
testu pacientem a nedodáním zpět
k vyšetření bude účtován
manipulační poplatek 100 Kč

80 Kč
200 Kč
600 Kč
Aplikace + spotřební materiál, léčivo
dle aktuální ceny u dodavatele
(orientačně 700 - 900Kč)
80 Kč 1 dávka preparát + aplikace,
při sérii 5 dávek 350 Kč (platba
předem)

Tento ceník nabývá platnosti dnem Po 4.5.2020
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