
MALÉ ZDRAVÍ a.s.

              CENÍK VÝKONŮ

VÝKON CENA

Posudek o zdravotní způsobilosti pro řidičský průkaz vč. potvrzení 500 Kč
Posudek o zdravotní způsobilosti pro zdravotní průkaz vč. potvrzení 350 Kč
Posudek o zdravotní způsobilosti pro MŠ, SŠ, VŠ 250 Kč
Posudek o zdravotní způsobilosti pro letní tábor vč. potvrzení 250 Kč
Posudek o zdravotní způsobilosti pro svářečský průkaz 300 Kč
Posudek o zdravotní způsobilosti pro závodní sport, sportovní akce 350 Kč
Posudek o zdravotní způsobilosti / nezpůsobilosti k TV 200 Kč
Posudek o zdravotní způsobilosti pro cesty do zahraničí vč. vyplnění dotazníku 350 Kč
Posudek o k návrhu pro pobyt v ozdravovně vč. vyplnění tiskopisu - SAMOPLÁTCI 350 Kč

Vystavení očkovacího průkazu 200 Kč
Vystavení duplikátu očkovacího průkazu 250 Kč
Administrativa spojená s životním a úrazovým pojištěním 350 Kč
Výpis ze zdravotnické dokumentace na vlastní žádost 350 Kč
Výpis ze zdravotnické dokumentace na vlastní žádost - EXPRES do 1 pracovního dne 500 Kč
Příprava a vyhotovení kopie zdravotnické dokumentace 350 Kč
Fotokopie A4/ks 15 Kč

Stanovení CRP pro určení potřeby ATB léčby - SAMOPLÁTCI 300 Kč
Streptest na rychlou diagnostiku steptokokové infekce - SAMOPLÁTCI 300 Kč
Stěr biologického materiálu (bez vyšetření v laboratoři) - SAMOPLÁTCI 200 Kč
Orientační vyšetření moči v ambulanci - SAMOPLÁTCI 200 Kč
Vyšetření krve na sedimentaci - SAMOPLÁTCI 300 Kč
Aplikace očkovací látky (očkovací látky nehrazené z veřejného zdravotního pojištění) 250 Kč
Aplikace očkovací látky - per os (očkovací látky nehrazené z veřejného zdravotního pojištění) 150 Kč
Odběr krve na vlastní žádost (bez ceny laboratoře) 300 Kč
Lékařské potvrzení na vlastní žádost s vyšetřením 400 Kč
Lékařské potvrzení na vlastní žádost bez vyšetření (administrativa) 250 Kč

Nastřelování náušnic - KRYSTAL - 1 ks 350 Kč
Nastřelování náušnic - KVĚTINKA - 1 ks 500 Kč
Sáček na moč pro novorozence 15 Kč
Rouška / respirátor 20 / 50 Kč
Antigenní test na vlastní žádost - SAMOPLÁTCI 200 Kč
Vystavení omluvenky na vlastní žádost (běžně omluvenky PLDD nevystavuje) 150 Kč
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