Provozovna
Odbornost

Poliklinika AGEL Praha
gynekologie a porodnictví

Ceník platný od:

1.4.2016

Vladislavova 17, Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 25903659 DIČ: CZ699000899, Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15882.

Výkony ambulance
Název výkonu

Aplikace I.M. hormonálního přípravku nehrazená zdrav.poj.
Fotodokumentace z UZ vyšetření na žádost pacientky
Gynekologické vyšetření - na žádost pacientky

Cena s DPH

150,00 Kč
60,00 Kč
320,00 Kč

Jednorázová gynekologická zrcadla použitá při výkonu (1ks)

40,00 Kč

Kolposkopické vyšetření

50,00 Kč

Očkování - Vakcína Cervarix

1 980,00 Kč

Očkování - vakcína Silgard (mimo věkovou skupinu 13 let)

3 710,00 Kč

Preskripce hormonální antikoncepce neregistrované pacientce

100,00 Kč

Preskripce postkoitální antikoncepce v rámci akutního ošetření

200,00 Kč

Úprava cyklu - na žádost pacientky

100,00 Kč

Výkony v souvislosti s interrupcí (zahrnuje HCG, ultrazvuk, předoperační a pooperační kontrolní vyšetře

1 785,00 Kč

Ostatní služby
Název výkonu

Administ. výkony lékaře (za každou započ. půlhodinu)
Pořízení kopie ze zdrav.dokumentace (1 stránka)
Při zaslání dokumentů poštou bude účtováno poštovné
Příplatek za konverzaci v cizím jazyce za půl hodiny
Vyhledávání zdravotní dokumentace v archivu oddělení na žádost pacienta

Cena s DPH

250,00 Kč
5,00 Kč
50,00 Kč
100,00 Kč
50,00 Kč

Vyhledávání zdravotní dokumentace v centrálním archivu na žádost pacienta

100,00 Kč

Vyplnění formuláře úrazové pojistky, oznámení pracovního úrazu

320,00 Kč

Poliklinika AGEL Praha
Ceník plateb fyzických a právnických osob za zdravotní výkony provedené v
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.

Provozovna
Odbornost

Poliklinika AGEL Praha
interní lékařství

Ceník platný od:

1.4.2016

Vladislavova 17, Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 25903659 DIČ: CZ699000899, Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15882.

Výkony ambulance
Název výkonu

Cena s DPH

EKG vyšetření - na žádost pacienta v rámci prevence

150,00 Kč

Komplexní vyšetření internistou - na žádost pacienta v rámci prevence

700,00 Kč

Potvrzení o nutnosti dietního stravování
Spirometrie - na žádost pacienta v rámci prevence
Vodní chladový test

50,00 Kč
200,00 Kč
40,00 Kč

Ostatní služby
Název výkonu

Administ. výkony lékaře (za každou započ. půlhodinu)
Pořízení kopie ze zdrav.dokumentace (1 stránka)
Při zaslání dokumentů poštou bude účtováno poštovné
Příplatek za konverzaci v cizím jazyce za půl hodiny
Vyhledávání zdravotní dokumentace v archivu oddělení na žádost pacienta

Cena s DPH

250,00 Kč
5,00 Kč
50,00 Kč
100,00 Kč
50,00 Kč

Vyhledávání zdravotní dokumentace v centrálním archivu na žádost pacienta

100,00 Kč

Vyplnění formuláře úrazové pojistky, oznámení pracovního úrazu

320,00 Kč

Poliklinika AGEL Praha
Ceník plateb fyzických a právnických osob za zdravotní výkony provedené v
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.

Provozovna
Odbornost

Poliklinika AGEL Praha
kardiologie

Ceník platný od:

1.4.2016

Vladislavova 17, Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 25903659 DIČ: CZ699000899, Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15882.

Výkony ambulance
Název výkonu

Cena s DPH

Echokardiografické vyš. - na žádost pacienta v rámci prevence

1 040,00 Kč

Ergometrické vyšetření - na žádost pacienta v rámci prevence

600,00 Kč

Holterovské vyš. EKG - na žádost pacienta v rámci prevence

950,00 Kč

Holterovské vyš. krevního tlaku - na žádost pacienta v rámci prevence

540,00 Kč

Komplexní vyšetření kardiologem - v rámci prevence

700,00 Kč

Ostatní služby
Název výkonu

Administ. výkony lékaře (za každou započ. půlhodinu)
Pořízení kopie ze zdrav.dokumentace (1 stránka)
Při zaslání dokumentů poštou bude účtováno poštovné
Příplatek za konverzaci v cizím jazyce za půl hodiny
Vyhledávání zdravotní dokumentace v archivu oddělení na žádost pacienta

Cena s DPH

250,00 Kč
5,00 Kč
50,00 Kč
100,00 Kč
50,00 Kč

Vyhledávání zdravotní dokumentace v centrálním archivu na žádost pacienta

100,00 Kč

Vyplnění formuláře úrazové pojistky, oznámení pracovního úrazu

320,00 Kč

Poliklinika AGEL Praha
Ceník plateb fyzických a právnických osob za zdravotní výkony provedené v
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.

Provozovna
Odbornost

Poliklinika AGEL Praha
klinická biochemie

Ceník platný od:

1.4.2016

Vladislavova 17, Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 25903659 DIČ: CZ699000899, Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15882.

Výkony ambulance
Název výkonu

Cena s DPH

Analýza moči chemicky - na žádost pacienta

50,00 Kč

Odběr kapilární krve - u testů nehrazených z veřejného zdravotního pojištění

22,00 Kč

Odběr krve ze žíly - u testů nehrazených z veřejného zdravotního pojištění

70,00 Kč

Separace séra - u testů nehrazených z veřejného zdravotního pojištění

30,00 Kč

Stanovení krevní skupiny - na žádost pacienta - bude připočten odběr krve ze žíly

200,00 Kč

Test HIV - na žádost pacienta

500,00 Kč

Ostatní služby
Název výkonu

Administ. výkony lékaře (za každou započ. půlhodinu)
Pořízení kopie ze zdrav.dokumentace (1 stránka)
Při zaslání dokumentů poštou bude účtováno poštovné
Příplatek za konverzaci v cizím jazyce za půl hodiny
Vyhledávání zdravotní dokumentace v archivu oddělení na žádost pacienta

Cena s DPH

250,00 Kč
5,00 Kč
50,00 Kč
100,00 Kč
50,00 Kč

Vyhledávání zdravotní dokumentace v centrálním archivu na žádost pacienta

100,00 Kč

Vyplnění formuláře úrazové pojistky, oznámení pracovního úrazu

320,00 Kč

Poliklinika AGEL Praha
Ceník plateb fyzických a právnických osob za zdravotní výkony provedené v
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.

Provozovna
Odbornost

Poliklinika AGEL Praha
laboratoř alergologická a imunologická

Ceník platný od:

1.4.2016

Vladislavova 17, Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 25903659 DIČ: CZ699000899, Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15882.

Výkony ambulance
Název výkonu

Cena s DPH

Analýza moči chemicky - na žádost pacienta

50,00 Kč

Odběr kapilární krve - u testů nehrazených z veřejného zdravotního pojištění

22,00 Kč

Odběr krve ze žíly - u testů nehrazených z veřejného zdravotního pojištění

70,00 Kč

Separace séra - u testů nehrazených z veřejného zdravotního pojištění

30,00 Kč

Stanovení krevní skupiny - na žádost pacienta - bude připočten odběr krve ze žíly

200,00 Kč

Test HIV - na žádost pacienta

500,00 Kč

Ostatní služby
Název výkonu

Administ. výkony lékaře (za každou započ. půlhodinu)
Pořízení kopie ze zdrav.dokumentace (1 stránka)
Při zaslání dokumentů poštou bude účtováno poštovné
Příplatek za konverzaci v cizím jazyce za půl hodiny
Vyhledávání zdravotní dokumentace v archivu oddělení na žádost pacienta

Cena s DPH

250,00 Kč
5,00 Kč
50,00 Kč
100,00 Kč
50,00 Kč

Vyhledávání zdravotní dokumentace v centrálním archivu na žádost pacienta

100,00 Kč

Vyplnění formuláře úrazové pojistky, oznámení pracovního úrazu

320,00 Kč

Poliklinika AGEL Praha
Ceník plateb fyzických a právnických osob za zdravotní výkony provedené v
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.

Provozovna
Odbornost

Poliklinika AGEL Praha
laboratoř hematologická

Ceník platný od:

1.4.2016

Vladislavova 17, Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 25903659 DIČ: CZ699000899, Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15882.

Výkony ambulance
Název výkonu

Cena s DPH

Analýza moči chemicky - na žádost pacienta

50,00 Kč

Odběr kapilární krve - u testů nehrazených z veřejného zdravotního pojištění

22,00 Kč

Odběr krve ze žíly - u testů nehrazených z veřejného zdravotního pojištění

70,00 Kč

Separace séra - u testů nehrazených z veřejného zdravotního pojištění

30,00 Kč

Stanovení krevní skupiny - na žádost pacienta - bude připočten odběr krve ze žíly

200,00 Kč

Test HIV - na žádost pacienta

500,00 Kč

Ostatní služby
Název výkonu

Administ. výkony lékaře (za každou započ. půlhodinu)
Pořízení kopie ze zdrav.dokumentace (1 stránka)
Při zaslání dokumentů poštou bude účtováno poštovné
Příplatek za konverzaci v cizím jazyce za půl hodiny
Vyhledávání zdravotní dokumentace v archivu oddělení na žádost pacienta

Cena s DPH

250,00 Kč
5,00 Kč
50,00 Kč
100,00 Kč
50,00 Kč

Vyhledávání zdravotní dokumentace v centrálním archivu na žádost pacienta

100,00 Kč

Vyplnění formuláře úrazové pojistky, oznámení pracovního úrazu

320,00 Kč

Poliklinika AGEL Praha
Ceník plateb fyzických a právnických osob za zdravotní výkony provedené v
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.

Provozovna
Odbornost

Poliklinika AGEL Praha
lékařská mikrobiologie

Ceník platný od:

1.4.2016

Vladislavova 17, Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 25903659 DIČ: CZ699000899, Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15882.

Výkony ambulance
Název výkonu

Cena s DPH

Analýza moči chemicky - na žádost pacienta

50,00 Kč

Odběr kapilární krve - u testů nehrazených z veřejného zdravotního pojištění

22,00 Kč

Odběr krve ze žíly - u testů nehrazených z veřejného zdravotního pojištění

70,00 Kč

Separace séra - u testů nehrazených z veřejného zdravotního pojištění

30,00 Kč

Stanovení krevní skupiny - na žádost pacienta - bude připočten odběr krve ze žíly

200,00 Kč

Test HIV - na žádost pacienta

500,00 Kč

Ostatní služby
Název výkonu

Administ. výkony lékaře (za každou započ. půlhodinu)
Pořízení kopie ze zdrav.dokumentace (1 stránka)
Při zaslání dokumentů poštou bude účtováno poštovné
Příplatek za konverzaci v cizím jazyce za půl hodiny
Vyhledávání zdravotní dokumentace v archivu oddělení na žádost pacienta

Cena s DPH

250,00 Kč
5,00 Kč
50,00 Kč
100,00 Kč
50,00 Kč

Vyhledávání zdravotní dokumentace v centrálním archivu na žádost pacienta

100,00 Kč

Vyplnění formuláře úrazové pojistky, oznámení pracovního úrazu

320,00 Kč

Poliklinika AGEL Praha
Ceník plateb fyzických a právnických osob za zdravotní výkony provedené v
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.

Provozovna
Odbornost

Poliklinika AGEL Praha
praktické lékařství pro děti a dorost

Ceník platný od:

1.4.2016

Vladislavova 17, Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 25903659 DIČ: CZ699000899, Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15882.

Výkony ambulance
Název výkonu

Cena s DPH

Aplikace očk. látky vč. vyšetření před aplikací bez vakcíny (1ks)

150,00 Kč

Boostrix

930,00 Kč

Encepur pro děti

845,00 Kč

Fendrix
FSME - IMMUN 0,25 ml
Havrix 720

2 050,00 Kč
945,00 Kč
1 140,00 Kč

Hiberix

530,00 Kč

Imovax polio

520,00 Kč

Influvac

290,00 Kč

Meningococal A+C

790,00 Kč

Menjugate

1 060,00 Kč

Menveo

1 940,00 Kč

Návštěva lékaře u pacienta ve dnech prac.volna a v prac.dny 19 - 6 hod.

750,00 Kč

Návštěva lékaře u pacienta ve všední dny 6 - 19 hod.

500,00 Kč

Neisvac - C
Očkování - Vakcína Adacel

1 010,00 Kč
930,00 Kč

Očkování - Vakcína Avaxim 160 U

1 440,00 Kč

Očkování - Vakcína Cervarix

1 980,00 Kč

Očkování - vakcína FSME - IMMUN 0,5 ml

945,00 Kč

Očkování - vakcína Havrix 1440

1 490,00 Kč

Očkování - vakcína Prevenar 13

1 850,00 Kč

Očkování - vakcína Silgard (mimo věkovou skupinu 13 let)

3 710,00 Kč

Očkování - vakcína Synflorix

1 250,00 Kč

Očkování - vakcína Tetavax (pro neregistrované a nepojištěné pacienty)

390,00 Kč

Očkování - vakcína Vaxigrip

290,00 Kč

Pediacel

980,00 Kč

Perforace ušního lalůčku se zavedením náušnice (1 perforace)

180,00 Kč

Pneumo 23

630,00 Kč

Potvrzení do MŠ, letního tábora, pro studium apod. s vyšetřením

150,00 Kč

Potvrzení žádosti o adopci

500,00 Kč

Priorix

750,00 Kč

Priorix Tetra

2 120,00 Kč

Rotarix

1 600,00 Kč

Poliklinika AGEL Praha
Ceník plateb fyzických a právnických osob za zdravotní výkony provedené v
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.

Provozovna
Odbornost

Poliklinika AGEL Praha
praktické lékařství pro děti a dorost

Ceník platný od:

1.4.2016

Vladislavova 17, Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 25903659 DIČ: CZ699000899, Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15882.

Rotateq
Sleva na očkovací látku Pneumo 23

1 900,00 Kč
-100,00 Kč

Sportovní prohlídka pro děti a dorost

400,00 Kč

Streptest

100,00 Kč

Twinrix paediatric

1 140,00 Kč

Varilrix

1 660,00 Kč

Vstupní prohlídka pro zaměstnavatele
Vystavení duplikátu (očkovací průkaz, neschopenka,apod.)

200,00 Kč
80,00 Kč

Vystavení Zdravotního průkazu pro práci v potravinářství

100,00 Kč

Vyšetření k žádosti o řidičský průkaz

400,00 Kč

Ostatní služby
Název výkonu

Administ. výkony lékaře (za každou započ. půlhodinu)
Pořízení kopie ze zdrav.dokumentace (1 stránka)
Při zaslání dokumentů poštou bude účtováno poštovné
Příplatek za konverzaci v cizím jazyce za půl hodiny
Vyhledávání zdravotní dokumentace v archivu oddělení na žádost pacienta

Cena s DPH

250,00 Kč
5,00 Kč
50,00 Kč
100,00 Kč
50,00 Kč

Vyhledávání zdravotní dokumentace v centrálním archivu na žádost pacienta

100,00 Kč

Vyplnění formuláře úrazové pojistky, oznámení pracovního úrazu

320,00 Kč

Poliklinika AGEL Praha
Ceník plateb fyzických a právnických osob za zdravotní výkony provedené v
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.

Provozovna
Odbornost

Poliklinika AGEL Praha
praktické lékařství pro dospělé

Ceník platný od:

1.4.2016

Vladislavova 17, Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 25903659 DIČ: CZ699000899, Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15882.

Výkony ambulance
Název výkonu

Cena s DPH

Aplikace očk. látky vč. vyšetření před aplikací bez vakcíny (1ks)

150,00 Kč

Boostrix

930,00 Kč

Influvac

290,00 Kč

Kvantitativní stanovení CRP

70,00 Kč

Kvantitativní stanovení CRP

70,00 Kč

Návštěva lékaře u pacienta ve dnech prac.volna a v prac.dny 19 - 6 hod.

750,00 Kč

Návštěva lékaře u pacienta ve všední dny 6 - 19 hod.

500,00 Kč

Neisvac - C
Očkování - Vakcína Adacel

1 010,00 Kč
930,00 Kč

Očkování - Vakcína Avaxim 160 U

1 440,00 Kč

Očkování - Vakcína Cervarix

1 980,00 Kč

Očkování - Vakcína Encepur pro dospělé

845,00 Kč

Očkování - Vakcína Engerix B 20

900,00 Kč

Očkování - vakcína FSME - IMMUN 0,5 ml

945,00 Kč

Očkování - vakcína Havrix 1440

1 490,00 Kč

Očkování - vakcína Prevenar 13

1 850,00 Kč

Očkování - vakcína Silgard (mimo věkovou skupinu 13 let)

3 710,00 Kč

Očkování - vakcína Tetanol pur

410,00 Kč

Očkování - vakcína Tetavax (pro neregistrované a nepojištěné pacienty)

390,00 Kč

Očkování - vakcína Twinrix adult
Očkování - vakcína Vaxigrip
Očkování- VAQTA proti Hepapitidě A (od 18-ti let)
Odběr krve ze žíly - v případech, kdy není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění
Perforace ušního lalůčku se zavedením náušnice (1 perforace)
Potvrzení o nutnosti dietního stravování

1 690,00 Kč
290,00 Kč
1 390,00 Kč
70,00 Kč
180,00 Kč
50,00 Kč

Potvrzení žádosti o adopci

500,00 Kč

Stanovení okultního krvácení ve stolici (hemokult) - u osob mladších 50 let

180,00 Kč

Vydání posudku k prodloužení např. řidičského průkazu

300,00 Kč

Vydání posudku včetně vyšetření (např. pro řidičský, zdravotní, zbrojní, studium, sport, profesní průkazy

500,00 Kč

Vystavení duplikátu (očkovací průkaz, neschopenka,apod.)

80,00 Kč

Vystavení Zdravotního průkazu pro práci v potravinářství

100,00 Kč

Vyšetření k žádosti o řidičský průkaz

400,00 Kč

Poliklinika AGEL Praha
Ceník plateb fyzických a právnických osob za zdravotní výkony provedené v
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.

Provozovna
Odbornost

Poliklinika AGEL Praha
praktické lékařství pro dospělé

Ceník platný od:

1.4.2016

Vladislavova 17, Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 25903659 DIČ: CZ699000899, Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15882.

Vyšetření na alkohol a návykové látky (odběr, taxe, chůze, orientace apod.)

400,00 Kč

Ostatní služby
Název výkonu

Administ. výkony lékaře (za každou započ. půlhodinu)
Pořízení kopie ze zdrav.dokumentace (1 stránka)
Při zaslání dokumentů poštou bude účtováno poštovné
Příplatek za konverzaci v cizím jazyce za půl hodiny
Vyhledávání zdravotní dokumentace v archivu oddělení na žádost pacienta

Cena s DPH

250,00 Kč
5,00 Kč
50,00 Kč
100,00 Kč
50,00 Kč

Vyhledávání zdravotní dokumentace v centrálním archivu na žádost pacienta

100,00 Kč

Vyplnění formuláře úrazové pojistky, oznámení pracovního úrazu

320,00 Kč

Poliklinika AGEL Praha
Ceník plateb fyzických a právnických osob za zdravotní výkony provedené v
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.

