Ceník
Ze zdravotního pojištění se nehradí vyšetření, prohlídky a jiné výkony provedené v osobním zájmu, na
žádost fyzických nebo právnických osob.
nadstandardní očkování nehrazené z veřejného pojištění – aplikace
vystavení zdravotního průkazu
výpis ze zdravotní dokumentace
vyplnění úrazové pojistky, bodové ohodnocení úrazu
potvrzení zdravotní způsobilosti pro řidičský průkaz
potvrzení zdravotní způsobilosti pro svářečský průkaz
potvrzení zdravotní způsobilosti na tábor, ŠvP
potvrzení pro studium na SŠ, VŠ
přihláška do MŠ 1x (každá další 50 Kč)
potvrzení pro sport (s prohlídkou)
storno zájezdu, ŠvP, školních akcí
nastřelení náušnic (cena bez náušnic)
vyšetření CRP /odlišení bakteriální a virové infekce na vlastní žádost/
vyšetření původce bolesti v krku /Streptest – výsledek do 10-ti minut/
znecitlivující mast EMLA /před odběrem krve, nastřelováním
náušnic/ – nutné předem domluvit

Nadstandardní očkování:
Havrix – proti žloutence typu A /ze špinavých rukou/
-

nutné 2 dávky v odstupu 6 – 12 měsíců
1 dávka 900 Kč

Twinrix – proti žloutence A + B
-

nutné celkem 3 dávky
t.č. nedostupné

FSME, Encepur – proti klíšťové encefalitidě
-

základní očkování tvoří 3 dávky
přeočkování po 3 – 5 letech 1 dávkou
1 dávka 700 Kč

Neisvac C – proti zánětu mozku způsobeným meningokokem typu C
-

1 dávka pro 7 – 10 letou ochranu
1 dávka 800 Kč
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Menveo, Nimenrix – proti zánětu mozku způsobeným meningokokem typu C, A, W, Y
-

pro děti od 1 roku
1 dávka 1 300 Kč

Bexsero, Trumenba – proti zánětu mozku způsobeným meningokokem typu B
-

počet dávek závisí na věku
1 dávka 2800 Kč

Priorix-tetra – proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám a planým neštovicím
-

nutné celkem 2 dávky
t.č. nedostupné

Varilrix – proti planým neštovicím
-

nutné 2 dávky
1 dávka 1 500 Kč

Prevenar 13 – proti infekcím způsobeným pneumokokem /záněty mozku, stř. ucha, dýchacích cest/
-

počet dávek závisí na věku
pro děti do 5 měsíců částečně hrazeno zdr. pojišťovnou
1 dávka 1 500 Kč

Synflorix – proti infekcím způsobeným pneumokokem /záněty mozku, stř. ucha, dýchacích cest/
-

počet dávek závisí na věku
pro děti do 5 měsíců plně hrazeno zdr. pojišťovnou
1 dávka 1 000 Kč

Cervarix, Gardasil, Gardasil 9 – očkování proti rakovině děložního čípku
-

celkem 2 dávky (pro děti nad 15 let nutné 3 dávky)
úhrada zdravotní pojišťovnou pro děvčata mezi 13. - 14. rokem
pro ostatní cena 1 dávky 1 600, 1 900 nebo 3 700 Kč dle typu vakcíny

Rotarix – proti virovým průjmům způsobeným rotaviry
-

celkem 2 dávky
nutno zahájit již kolem 6. týdne věku
1 dávka 1 600 Kč

Rotateq – proti virovým průjmům způsobeným rotaviry
-

celkem 3 dávky
nutno zahájit již kolem 6. týdne věku
1 dávka 1 100 Kč

Ceny očkovacích látek se mění v průběhu roku, uvedené ceny jsou pouze orientační a jsou uvedeny
bez aplikace.

Na většinu nepovinných očkování lze využít příspěvky zdravotních pojišťoven.

