
Seznam poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo
částečně hrazených z     veřejného zdravotního pojištění  

Zdravotnické zařízení:
     ILEDA s.r.o.

MUDr. Dagmar Machońová, praktický lékař pro děti a dorost
Světlogorská  2764, 39005 Tábor
IČO: 04182324

Prohlídky
Kód Název Cena Kč
101 Vstupní prohlídka do zaměstnání 300

102 Posouzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel 400

103 Posouzení zdravotní způsobilosti k držení střelné zbraně 500

104 Posouzení zdravotní způsobilosti k práci v potravinářství 200

105 Posouzení zdravotní způsobilosti ke specializované činnosti 
– například svářečský kurz apod.

200

106 Sportovci – lékařský posudek 200

107 Sportovci – výpis z dokumentace pro  sportovní  lékařství 200

108 Zjištění aktuálního zdravotního stavu na žádost 400

111 Posouzení zdr. stavu a vyplnění tiskopisu před odjezdem do 
zahraničí  

600

112 Posouzení  zdravotní způsobilosti pro brigády studentů 100

Aplikační výkony
201 Aplikace injekce  + edukace a evidence (očkování nehrazené

pojišťovnou)
200

202  Náušnice  - piercer, medicin. plast         400

Administrativní výkony
301 Hlášení úrazu pro pojišťovnu 200

302 Bodové ohodnocení úrazu pro pojišťovnu 200
303 Potvrzení přihlášky do školy – MŠ 200

304 Potvrzení přihlášky do školy – SŠ 200

305 Potvrzení přihlášky do školy – VŠ 200

306 Lékařský posudek 200

307 Potvrzení  do školy – lékařský posudek 200

308 Výpis ze zdravotní dokumentace
Výpis na počkání 

200
400

309 Jiný administrativní výkon – za započatých 15 min. 100

    

  



Očkovací látky nehrazené z veřejného zdravotního pojištění
401 Očkovací látka Silgard – plná úhrada pacient – dívky  i 

chlapci po 14. roce
3300

402 Očkovací látka Cervarix – plná úhrada pacient – dívky po 14.
roce

2000

403 Očkovací látka Rotateq – plná úhrada pacient – kojenci  od  
6. týdne

855

Ekonomicky náročnější varianty zdravotních služeb
501 Očkovací látka Prevenar 13  - doplatek pacient

ekonomicky náročnější varianta k základní variantě OL Synflorix
600

502 Očkovací látka Silgard – doplatek pacient –varianta k 
ekonomicky náročnější varianta k základní variantě OL Cervarix
 Dívky 13-14 let
Od 1.1.2018 i chlapci   13-14 let

300

503 Očkovací látka Gardasil  - 
Ekonomicky náročnější varianta k základní variantě OL 
Cervarix
Dívky 13-14 let
Od 1.1.2018 i chlapci 13-14 let

2200

Ostatní  další  možné  očkování -   aktuálně   dle ceny  dodavatele

Rychlotest na streptokoka                                                                          150

PLATNOST CENÍKU OD  2.1.2018


