Ceník nehrazených výkonů ze zdravotního pojištění firmy TS MED Bustovi s.r.o.

Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění platný

1.7.2015

1.Koplexní vyšetření a vydání posudku opakované
řidičský průkaz rozšíření,zbrojní průkaz opak. /psych. pohovor, dotazník,
posudek,periodická,výstupní,mimořádná prohlídka bez smlouvy
500Kč
ŘP při vyšetření po 65 letech

......................................................... 300Kč

2.Koplexní vyšetření a vydání posudku první/ např. zbrojního pasu, řidičský
pr. a vstupní prohlídka do zaměstnání bez smlouvy… ……… ……600Kč
3.Vyšetření a vystavení zdravotního průkazu
............................... 300Kč
při potřebě výtěru navíc doprava, výtěr-kalkulace v
ordinaci
.......600Kč
4.Vyšetření k vydání potvrzení o zdravotním stavu nesouvisející s léčebnou
péčí, …mající charakter posudku u registr.klienta /jako položka 1. /
600Kč
U neregistr. klienta/ pol. 2./ ………. 700Kč
5.a/Zvláštní požadavky občanů a institucí, které nesouvisejí s léčebnou péčí,
, vyžadující posouzení zdravotního stavu vycházející z dokumentace a
znalosti zdrav. stavu klienta, mající char. posudku
………500Kč
b/ přihlášky na školu… ………………………………… … …….
200Kč
c/výpis pro DPS, domov důchodců, a jiných tiskopisů+kopie zprav dle
ceníku za stránku
250Kč
d/výpis ze zdrav. dokumentace pro účely pracovně lékař. péče první nebo pro
vstupní prohlídku + kopie zpráv za stránku dle ceníku................250Kč
pro opakované prohlídky stejného zaměstnavatele+
...........200 Kč
kopie zpráv dle ceníku.
6.Vstupní, výstupní a jiné prohlídky s posudkem,. pro zaměstnavatele, hradí
vyšetřený,nechá proplatit zaměstnavatelem s vystavením 3 posudků a distribucí
dle zákona č.373/2011 O specifických zdravotních službách
a/vstupní, výstupní se smluv.vztahem /nebo dle sml. vztahu dle smlouvy/ 500Kč
b/ “ bez registrace a smlouvy s podnikem jen pro kategorii 1.. .......... 600Kč
c/period. a jiné prohl. bez uznání rizika hyg.službou bez smlouvy
500Kč
d/ periodické prohl.svěřeného závodu se smlouvou
450Kč
7.Kosmetické výkony. Laserter., FT,odstraňování kož. lézí /do 5 lézí/

100Kč

8.Nadstandartní aktivní, pasivní imunisace a profylaxe,mimo zákonem
určené jako hrazené -aplikace i jiných injekcí nespadajících do
léčebně preventivní péče nebo aplikace inj. na přání pacienta /1vpich/..150Kč
9. Administrativní úkony bez potřeby dokumentace a vyšetření, duplikáty
dokumentů.+ kopie stran z dok.
…………………
70Kč
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10.a)Vystavení bolestného a stíž. spol. uplatnění, vyplnění pojistky.včetně výpisu
z dokumentace....+ kopie zpráv dle ceníku za stránku
400Kč+
b) pokud chce poj.jen vypis z dokumentace.........
100Kč +
kopie zpráv dle ceníku
Bude li komerč.poj.požadovat vyhodnocení dřívějších,úrazů z minulosti, či
vztah k dřivějším onem. či úrazům s nutností projít dokumentaci pak+ 200Kč
komplikovanější zhodnocení nad 30 min práce/za každou další 1/2 hod/ 400Kč
/je časově náročné a nutno udělat ve vlastním volnu!!!!/
11.Výpis ze zdrav. dok. na žádost občana pro jeho osobní potřebu, pro
komerční poj. či jiné instituce/ né PLpéči,DD a DPS/ 500Kč/30min započatých
plus navíc kopie stran dle ceníku
12.Vyšetření ,či ošetření, konsultace mimo stanovené ordinační hodiny na
výslovné přání pacienta/ v době osobního volna lékaře/ jako dohodnutou
službu
…………. 700Kč
za
započatou ½ hod.,
o víkendech a svátcích 1000Kč
Stejně tak poradenská činnost se zdravotnickou či sociální
tématikou,přednášky,návštěva ,účast na jednání závodů, u soudu......

13.Okopírování nejrůznějších dokumentů pro potřeby občanů .... 8Kč/ za
stranu
14. Pokud si zajistí jmenovaný aplikaci inj.sám a chce jehlu a stříkačku
pak za 1 komplet stříkačka jehla ……

8 Kč

15. Vyšetření okultního krvácení s interpretací výsledků (hrazeno ZP až od 50ti
let věku), dále EKG,glykemie, INR, CRP, UZ bez lékařské indikace na vl.
žádost, Holter. monitor. TK, ABI...
..............................250Kč
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