Provozovna

Poliklinika AGEL Olomouc

Platnost ceníku

Odbornost

Rehabilitační medicína

od 1.1.2022

Italská 560/37, Praha 2, PSČ 121 43, IČ: 25903659 DIČ: CZ699000899, Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15882.

Výkony ambulance
Název výkonu
Vstupní komplexní kineziologické vyšetření rehabilitačním lékařem (60 minut)
Cílené vyšetření rehabilitačním lékařem (30 minut)
Kontrolní vyšetření rehabilitačním lékařem (30 minut)
Měkké a mobilizační techniky rehabilitačním lékařem (15 minut)
Mobilizace páteře nebo kloubu rehabilitačním lékařem (15 minut)
Reedukace pohybových schémat a návyků a jejich korekce rehabilitačním lékařem (30 minut)
Vstupní komplexní kineziologické vyšetření fyzioterapeutem a první ošetření (60 minut)
Kontrolní kineziologické vyšetření fyzioterapeutem (30 minut)
Mobilizace páteře a periferních kloubů, měkké techniky po indikaci lékaře (15 minut)
Léčebná tělesná výchova (individuální cvičení pod dohledem fyzioterapeuta, 20 minut)
Ergonomie práce, škola zad (30 minut)
Taping - aplikace včetně pásky dle složitosti výkonu
Taping - aplikace včetně pásky dle složitosti výkonu
Taping - aplikace včetně pásky dle složitosti výkonu
Kraniosacrální terapie (60 minut)

1 080 Kč
540 Kč
540 Kč
420 Kč
420 Kč
540 Kč
720 Kč
360 Kč
300 Kč
360 Kč
480 Kč
120 Kč
180 Kč
240 Kč
648 Kč

Diadynamik, interferenční proudy, ultrazvuk, elektrostimulace, elektrogymnastika po indikaci
lékaře ( 10 minut)
Magnetoterapie po indikaci lékaře (25 minut)
Distanční elektroléčba, TENS po indikaci lékaře (20 minut)
Masáž klasická bederní (20 minut)
Masáž klasická zad (30 minut)
Masáž klasická šíje (20 minut)
Vířivá koupel na horní/dolní končetiny (20 minut)
Vířivá koupel na horní/dolní končetiny s aroma přísadou (20 minut)
Manuální lymfodrenáž na žádost pacienta (40 minut)
Otisk nohy z podografu
Konzultace - vývoj, vady nohy (30 minut)
Administ. výkony lékaře (za každou započ. půlhodinu)
Fyzioterapie - výpis pro pacienta
Laser (max. 10 min)

60 Kč
96 Kč
120 Kč
360 Kč
480 Kč
360 Kč
120 Kč
144 Kč
600 Kč
60 Kč
300 Kč
300 Kč
120 Kč
120 Kč

Ostatní služby
Název výkonu
Pořízení kopie ze zdravotní dokumentace (1 stránka)
Při zaslání dokumentů poštou bude účtováno poštovné
Příplatek za konverzaci v cizím jazyce
Vyhledávání zdravotní dokumentace v archivu oddělení na žádost pacienta
Vyhledávání zdravotní dokumentace v centrálním archivu na žádost pacienta
Vyplnění formuláře úrazové pojistky, oznámení pracovního úrazu

6 Kč
60 Kč
120 Kč
60 Kč
120 Kč
384 Kč

Ceník plateb fyzických a právnických osob za zdravotní výkony provedené v Poliklinika AGEL Olomouc
je stanoven na základě Zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, Zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, Zákona č. 48/1997 Sb., o
veřejném zdravotním pojištění, Zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
a dalších souvisejících zákonů. Ceníku jsou nadřazeny individuálně sjednané písemné smlouvy s různými subjekty, které obsahují smluvně dohodnuté ocenění zdravotních
výkonů.

Ceník plateb fyzických a právnických osob za zdravotní výkony provedené v Poliklinika AGEL Olomouc
je stanoven na základě Zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, Zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, Zákona č. 48/1997 Sb., o
veřejném zdravotním pojištění, Zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
a dalších souvisejících zákonů. Ceníku jsou nadřazeny individuálně sjednané písemné smlouvy s různými subjekty, které obsahují smluvně dohodnuté ocenění zdravotních
výkonů.

