
KATALOG A CENÍK SLUŽEB
1. Vyšetření a vydání posudku o zdravotním stavu 

na žádost pacienta či zaměstnavatele, nesou-
visející s léčebně preventivní péčí (potvrzení 
ke studiu, sportovní činnost, řidičský průkaz, 
zdravotní průkaz a pod.). Registrovaný pacient 
600 Kč, neregistrovaný pacient 1000 Kč.

2. Vyšetření a vydání posudku o zdravotní 
způsobilosti řídit motorová vozidla u osob nad 
60 let věku. Registrovaný pacient 400 Kč, nereg-
istrovaný pacient 1000 Kč.

3. Vyšetření a vydání posudku o zdravotní 
způsobilosti k vydání zbrojního průkazu 
na žádost pacienta či zaměstnavatele. Registro-
vaný pacient 800 Kč.

4. Vyšetření a vydání posudku o zdravotní 
způsobilosti k prodloužení platnosti zbrojního 
průkazu na žádost pacienta či zaměstnavatele. 
Registrovaný pacient 600 Kč.

5. Doprava v návštěvní službě nad limit úhrady 
z veřejného zdravotního pojištění. Praha – 
paušální cena 300Kč, mimo Prahu 300 Kč + 40 
Kč/km.

6. Aplikace očkovací látky, která nepatří mezi 
povinná a hrazená očkování.  200 Kč + cena 
očkovací látky podle nákupní ceny v lékárně.

7. Klinické vyšetření a odběr krve na žádost pa-
cienta či zaměstnavatele. 500 Kč + poplatek 
za laboratorní vyšetření podle sazebníku smlu-
vní laboratoře.

8. Odběr krve a vyšetření krevní skupiny na žádost 
pacienta či zaměstnavatele. 200 Kč + poplatek 
za laboratorní vyšetření podle sazebníku smlu-
vní laboratoře.

9. Vyšetření, ošetření či konzultace mimo stano-
vené ordinační hodiny na výslovné přání pacienta 
či zaměstnavatele. Účtuje se každých započatých 
15 minut 300 Kč, počáteční platba 500 Kč + ces-
tovní náklady 40 Kč/km jde-li o ošetření mimo 
ordinaci nebo při zvláštním příjezdu lékaře 
do ordinace. Navýšení ceny o 50% v době od 19 
do 7 hod. Navýšení ceny o 100% ve dnech pra-
covního klidu a ve svátcích.

10. Návštěva hospitalizovaného pacienta v lůžkovém 
zařízení s osobní konsultací lékařů z ošetřujícího 
komplementu nemocnice. Účtuje se každých 
započatých 15 minut 300 Kč, počáteční platba 
500 Kč + cestovní náklady 40 Kč/km. Navýšení 
ceny o 50% v době od 19 do 7 hod. Navýšení 
ceny o 100% za dny pracovního klidu a svátky.

11. Telefonická konzultace (mimo ordinační hod-
iny na linku ordinace lékaře). Účtuje se každá 
započatá minuta. 20 Kč za minutu, minimálně 
100 Kč.

12. Roční paušál na privátní telefonní číslo lékaře 
a možnost telefonicky konzultovat zdravotní 
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stav registrovaného pacienta po dobu 24 hodin 
denně 365 dní v roce. 9.000 Kč.

13. Osobní lékař. 48.000 Kč za osobu a rok, 
144.000 Kč za čtyřčlennou rodinu a rok.

14. Konzultace po internetu. Účtuje se každá 
započatá minuta. 20 Kč za minutu, minimálně 
100 Kč.

15. Administrativní výkon vyžádaný pacientem, 
zaměstnavatelem či jinou oprávněnou osobou 
nebo úřadem, který nesouvisí s léčebně pre-
ventivní péčí. Účtuje se každých započatých 15 
minut 300 Kč.

16. Neurologické vyšetření na žádost pacienta. 
Od 750 Kč.

17. Aplikace infúze (bez ceny léčiv). 120 Kč.
18. EEG vyšetření na žádost pacienta s interpretací 

výsledku. Od 1000 Kč.
19. EKG vyšetření na žádost pacienta s interpretací 

výsledku. 250 Kč.
20. Ambulantní 24-hodinové monitorování krevního 

tlaku – Holter. 600 Kč.
21. Spirometrie - vyšetření plicních funkcí s inter-

pretací výsledku. 220 Kč.
22. Pulzní oxymetrie – měření nasycení krve kys-

líkem s interpretací výsledku. 50 Kč.
23. Ultrazvukové vyšetření s interpretací nálezu. 

250 - 1000 Kč.
24. Vyšetření okultního krvácení ve stolici stan-

dardizovaným testem s interpretací výsledku. 
250 Kč.

25. CRP test odlišující virové a bakteriální infekce 
s interpretací výsledku. 150 Kč.

26. CardioDetect test k vyloučení akutního infarktu 
myokardu s interpretací výsledku. 700 Kč.

27. Ulti-med Chlamydia - vyšetření přítomnosti pro-
tilátek proti chlamydiím s interpretací výsledku. 
200 Kč.

28. Ulti-med IM – vyšetření přítomnosti protilátek 
infekční mononukleózy s interpretací výsledku. 
80 Kč.

29. Anoskopie. Od 100 Kč.
30. Drobný kosmetický výkon – malá chirurgie. 

Od 300 Kč.
31. Nastřelení náušnice, piercing - jedno ucho 

včetně dočasné náušnice. 480Kč.
32. ORL toaleta. Od 100 Kč.
33. Ošetření biostimulačním laserem. Od 70 Kč 

za aplikaci.
34. Elektrofyzikální rehabilitační terapie. Od 40 Kč 

za aplikaci.
35. Individuální péče poskytovaná fyzioterapeu-

tem (kineziologický rozbor, mobilizace, měkké 
techniky, masáž klasická, masáž reflexní, masáž 
vazivová, individuální a kondiční léčebná tělesná 
výchova). 300 Kč/15min.

36. Další a jiné úkony po dohodě s lékařem za indi-
viduální ceny.



AMBULANTNÍ 24 HODINOVÉ 
MONITOROVÁNÍ KREVNÍHO 
TLAKU (HOLTER TK)
Pomocí malého přístroje a manžety na měření 
krevního tlaku, kterou má pacient nasazenu na paži 
24-48 hodin, zjišťujeme časový profil krevního tlaku. 
Můžeme nyní lépe optimalizovat léčbu našich paci-
entů. Ověříme správnost nastavení farmakologické 
léčby, eliminujeme vliv tzv. „syndromu bílého pláš-
tě“. Informace o hodnotách krevního tlaku pacienta 
v průběhu běžného dne lépe vypovídají o stupni 
a závažnosti onemocnění než hodnoty měřené jed-
norázově v ordinaci.

EKG
A další specializovaná vyšetření k odhalení kardio-
vaskulárních onemocnění. Doporučení snížení indi-
viduálního rizika onemocnění cév srdce a mozku.

SPIROMETRIE
Základní metoda k diagnostice onemocnění plic 
a dýchacích cest. Včasný záchyt astmatu, následků 
kouření a jiných důvodů dušnosti nebo dlouho 
trvajícího kašle. Zjištění funkční zdatnosti v rámci 
např. předoperační přípravy.

HAEMOCULT
Ve většině případů se zhoubný nádor tlustého 
střeva a konečníku vyvíjí na podkladě dlouhodobě 
rostoucích nezhoubných polypů nebo adenomů, 
které se nemusí na subjektivním pocitu zdraví nijak 
projevit. Preventivní vyšetření ke zjištění skrytého 
krvácení do stolice standardizovaným testem mů-
žeme zachytit chorobné změny v tlustém střevě. 
Včasné zjištění může předejít velmi závažným kom-
plikacím a např. rozvoji rakoviny tlustého střeva 
a konečníku.

LASER
Kladné výsledky využití biostimulačního efektu LA-
SERu jsou zaznamenány např. v léčbě ortopedic-
kých a neurologických onemocnění - bolesti zad, 
kloubů, šlach a svalů, v léčbě všech stádií  jizev, strií, 
bércových vředů a jiných defektů, lupénky, ekzémů, 
akné, oparů a v široké paletě dalších indikací. Lase-
rová terapie je moderní součástí rehabilitace a léč-
by ve sportovním lékařství...

CRP
Má význam nasadit antibiotika nebo je možné in-
fekční onemocnění „vyležet“?
Provádíme vyšetření hladiny C-reaktivního proteinu. 
Tento test s velmi vysokou přesností umožní roz-
hodnout o správném postupu a vyhnout se zbyteč-
nému zatížení imunitního systému a neefektivnímu 
užívání antibiotik při virových onemocněních.

INR
Vyšetření systémem CoaguChek je přínosem pro 
řízení antikolagulační léčby nemocných, kteří užívají 
Warfarin. Výhodou je potřeba odběru jediné kapky 
krve z prstu, nikoliv nutnost opakovaného žilního 
odběru krve. Výsledek je znám do 60 vteřin a tak je 
možná bezprostřední úprava terapie. Nevyžaduje 
se odběr nalačno.

SONOGRAFIE
Ultrazvukové vyšetření, při kterém se nepoužívá 
invazivních metod nebo nebezpečného ionizují-
cího RTG záření. Umožňuje odhalit např. žlučové 
kameny, nemoci jater, slinivky břišní či jiné důvody 
trávicích obtíží, onemocnění ledvin, močových cest, 
onemocnění cév, ale i svalů, kloubů aj.

ORDINACE PRAKTICKÉHO 
LÉKAŘE
Diagnostika a léčba pacientů s vysokým krevním 
tlakem, onemocněním srdce, cév, cukrovkou a po-
ruchami metabolizmu tuků, onemocněním plic...

Předoperační vyšetření, preventivní a dispenzární 
prohlídky, preventivní vyhledávání rizik civilizačních 
nemocí a nádorových onemocnění.

Recepční služby.

Možnost vyšetření v domácím prostředí.

Ošetření mimo ordinační hodiny. Rodinný lékař. 
Elektronická komunikace.

Objekt ordinací s bezbariérovým přístupem. Bez-
platné parkování v místě.

• EKG

• Ambulantní monitorování krevního tlaku

• Vyšetření plicních funkcí - spirometrie

•   Vyšetření saturace krve kyslíkem 

• Inhalační léčba

• Drobné chirurgické výkony

• Nastřelování náušnic a piersing

• Ultrazvuková diagnostika

• Nitrožilní Infúzní terapie

• CRP test

• INR test

• Hemocult test

• Test na chlamydie, infekční mononukleózu apt.

•  Odběry krve a jiného biologického materiálu 
a jeho laboratorní zpracování

• Laserová biostimulační terapie a biolampa

• Rebox

•  Návaznost na specializovanou péči odbornými 
lékaři renomovaných pracovišť

•  Očkování proti chřipce, klíšťovému zánětu mozku, 
žloutence atd.

• Cestovní medicína

• Závodní preventivní péče a pracovní medicína

ORDINACE NEUROLOGIE
Léčba nemocí pohybového aparátu, bolestí hlavy, 
páteře a kloubů, návaznost na rehabilitační péči.

Diagnostika a léčba poruch spánku.

Léčba osteoporózy.

Diagnostika a léčba migrény, epilepsie a jiných zá-
chvatovitých nemocnění.

Léčba cévních onemocnění mozku a následná re-
habilitační péče.

Péče o nemocné s degenerativními onemocnění-
mi centrálního nervového systému – Parkinsonova 
choroba, Alzheimerova demence atp.

Onemocnění periferního nervového systému.

Po dohodě lze dohodnout termín vyšetření pacien-
ta v domácím prostředí.

FYZIOTERAPIE 
A LÉČEBNÁ REHABILITACE
Péče o pacienty s bolestmi páteře a kloubů.

Škola prevence bolestí zad.

Rehabilitace pacientů po cévních mozkových pří-
hodách a jiných neurologických onemocněních.

Rehabilitace pacientů po operacích, včetně péče 
o jizvy.

Využití konceptu Dr. Med. Aloise Brüggera (škola 
zad, cvičení Therabandy, cvičení na míčích, horká 
role, stabilizace segmentů pomocí tapingu)

Terapie poruch pánevního dna metodou Ludmily 
Mojžíšové - (terapie kostrčového syndromu, bolestí 
páteře, bolestivé menstruace, funkční sterility)

Relaxační techniky - Feldenkraisova metoda, Jacob-
sonova metoda…

Techniky exteroceptivní facilitace dle H. Hermacho-
vé (taiping, využití pomůcek pro facilitaci)

Reflexní terapie, akupresura.

Masáže, regenerace a rekondice.

Diagnostika a léčba stresové zátěže

Elektroterapie, magnetoterapie, ultrazvuk, LASER, 
biolampa, REBOX, solux, UV.

Stanovování individuálních plánů rehabilitace.

Léčebná tělesná výchova.

Rehabilitace imobilních v domácím prostředí.

SNAŽÍME SE ŠETŘIT VÁŠ ČAS!

Vážená paní, vážený pane,

v naší ordinaci je zaveden recepční systém objed-
návání k  lékařským prohlídkám a konzultacím. 
Čas objednání se snažíme dodržet, respektujte 
však možnost prodlení, které je dáno ošetřením 
akutních případů.

V zájmu šetření Vašeho času řeší některé úko-
ny recepce. Jedná se zvláště o předpis léků, 
které dlouhodobě užíváte, vypisování někte-
rých potvrzení.

Některé úkony je možné uskutečnit přes in-
ternet. Na našich stránkách www.medlin.cz 
naleznete potřebné formuláře, které si můžete 
předvyplnit a zaslat elektronicky (ochrana dat 
je zajištěna), následně je vyřídíte při mnohem 
kratší návštěvě s minimální dobou strávenou 
v ordinaci.

K sestře se objednávejte na pravidelné kontro-
ly krevního tlaku, plánované kontroly EKG,CRP, 
INR a laboratorní odběry, převazy drobných 
ran, aplikace injekcí atp.

Zdravotní sestra bude lékaře informovat o Va-
šem zdravotním stavu a v případě potřeby 
Vám zajistí vyšetření u lékaře.

Při vzniku náhlých potíží, stejně jako v případě 
nebezpečí prodlení, je lékař k dispozici v ordi-
načních hodinách i bez objednávání. Ve vlast-
ním zájmu alespoň Vaši návštěvu telefonicky 
avizujte, vyhnete se nadbytečnému čekání 
na ošetření a omezíte kontakt s ostatními 
pacienty.

Přijetí posledního pacienta lékařem je 30 mi-
nut před koncem ordinační doby.

Ošetření mimo ordinační hodiny je po před-
chozí domluvě možné.


