CENÍK VÝKONŮ NEHRAZENÝCH Z PROSTŘEDKŮ VEŘEJNÉHO POJIŠTĚNÍ
Ceník zahrnuje výkony nehrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Dodatkové služby

350,- Kč/5 let

zasílání upomínkových sms před každou návštěvou, emailová komunikace s lékaři, se sestrou, s nutričním
terapeutem, telefonní kontakt na ošetřujícího lékaře, on-line objednávání, on-line objednání receptu, poštovné

Obezitologie a nutriční poradenství:
●Vstupní obezitologické vyšetření (60 minut)

1050,- Kč

interní vyšetření, zdravotní historie klienta a rodiny s ohledem na kardiovaskulární a onkologická rizika,
zhodnocení tělesného složení váhou Tanita, zhodnocení pohybových aktivit a jídelních zvyklostí s návrhem
úprav, detekce faktorů vedoucích v nadváze a obezitě a návrh řešení a další dle individuálních potřeb

●Kontrolní obezitologické vyšetření (30 minut)
●Tělesné složení váhou Tanita s komentářem, deník se záznamy

525,- Kč
160,- Kč

●Vstupní konzultace s nutričním terapeutem (60 minut)

830,- Kč

zhodnocení aktuálních jídelních zvyklostí co do kalorického i nutričního složení s návrhem úprav dle
aktuálních potřeb klienta

●Kontrolní konzultace s nutričním terapeutem (30 minut)
●Nákup s nutriční terapeutkou

370,- Kč
830,- Kč

●Rozbor jídleníčku on-line

580,- Kč

zašlete nám svůj jídelníček a nutriční terapuet vám ho zhodnotí co do kalorického i nutričního složení a
navrhne úpravu dle individuálních potřeb klienta (sportovci, redukční režim, pacienti s celiakií, podváha
atd.)

●Ušní akupunktura na podporu hubnutí
●Konzultace s psychologem (60 minut)
●Skupinové a rodinné konzultace (cena dle počtu osob)

150,- Kč
840,- Kč

nutriční, obezitologické či psychologické konzultace pro páry, skupiny, či rodiny

Půlroční intenzivní redukční program

4200,- Kč

3x osobní konzultace s lékařem obezitologem, 1x osobní konzultace s nutriční terapeutkou, zaškolení Nordic
Walking, monitoring tělesného složení (podkožní a nitrobřišní tuk, svaly, obvod pasu), laboratorní vyšetření,
zapůjčení krokoměru a přístup do programu eVito Medical s trvalým dozorem lékařem a nutričním terapeutem,
kteří dohlíží na vaší pohybovou aktivitu a správné složení jídelníčku.

Nordic Walking
●Kurz Nordic Walking (včetně zapůjčení holí)
●Zapůjčení holí na Nordic Walking

220,- Kč
20,-Kč/den

možno výběru z různých typů na vyzkoušení

Akupunktura
●První konzultace
●Každá další konzultace, ošetření

700,- Kč/hod.
200,-Kč

celotělová akupunktura, ušní akupunktura, moxa, magnety, atd. dle aktuálních potřeb klienta (do ceny není
započítán použitý materiál - magnety, moxa, termopolštářky atd.)

Lymfodrenáže
●Přístrojová ĺymfodrenáž s uvolněním krčních lymfatických cest (+ kalhoty 40,- Kč)
●Permanentka na 10 ošetření
●Manuální lymfodrenáž

150,- Kč/sezení
1350,-Kč
800,- Kč/hod.

Poradna pro nadměrné pocení
●Iontoforéza přístrojem IONO BASE +
●Permanentka na 10 ošetření

200,- Kč/ošetření
1800,- Kč

první ošetření zdarma

Preventivní programy
●Preventivní vyšetření štítné žlázy včetně sonografie a laboratoře (TSH, fT4)
●Preventivní vyšetření se zaměřením na civilizační onemocnění

1260,- Kč
1100,- Kč

rozbor osobní i rodinné anamnézy se zaměřením zejména na kardiovaskulární a onkologická rizika, interní
vyšetření, laboratorní vyšetření a další odborná vyšetření dle individuálních potřeb klienta

Ostatní výkony
●Odběr krve v odpoledních hodinách
●Konziliární vyšetření endokrinologem, druhý názor
●Vyšetření mimo ordinační hodiny (příplatek)
●Přednostní objednání v ordinančních hodinách
●Zpráva pro komerční pojištění
●Výpis z dokumentace
●Zpráva v cizím jazyce (angličtina)

50,- Kč
750,- Kč
1200,- Kč
500,- Kč
250,- Kč
200,- Kč
500,- Kč

CENÍK ENDOKRINOLOGIE PRO SAMOPLÁTCE
Endokrinologické vyšetření vstupní
Endokrinologické vyšetření kontrolní
Sonografické vyšetření štítné žlázy
Punkce štítné žlázy, cytologické zpracování a vyšetření cytologem
Aplikace injekce, odběr krve
Ceny laboratorních vyšetření se řídí aktuálními ceníky jednotlivých laboratoří.

Ceník je platný od 1.6.2015
Platby jsou možné v hotovosti, kartou (Visa, Mastercard) nebo převodem na účet.

735,- Kč
200,- Kč
320,- Kč
1200,- Kč
60,- Kč

