PRÉMIOVÁ PÉČE SANTÉ

PEDIATRICKÁ
KARTA PRO DĚTI
A DOROST

Své zdraví nám
svěřili také
Ester a Janek

Prémiová zdravotní péče

Pediatrická karta
pro děti a dorost
Prémiová preventivní péče s důrazem na individuální přístup. Nadstandardní rozsah
a dostupnost následné léčebné péče. Organizace služeb cestou Linky Santé se zajištěním
vzájemné návaznosti vyšetření a optimalizace času klienta.

Organizace zdravotní péče:
24hodinová služba Linka Santé (organizace zdravotní péče, optimalizace termínů,
objednání k lékaři na čas)
prostředky telemedicíny (elektr. zasílání výsledků a receptů, e-mailová a telefonická
konzultace s lékařem, automatické upozornění na termín prohlídky SMS/e-mailem)

Život máte ve svých rukou, zdraví vložte do našich

Prémiová preventivní péče:
preventivní prohlídky u pediatra/praktického lékaře pro děti a dorost v rozsahu dle platné
legislativy v závislosti na věku dítěte
gynekologická prevence u dívek dle rozsahu hrazeného registrující zdravotní pojišťovnou
klienta

Očkování:
vakcinace dle platného očkovacího kalendáře v rozsahu dle platné legislativy závislosti na
věku dítěte
konzultace a realizace individuálního očkování včetně cestovní medicíny
automatické plánování očkovacího diáře

Prémiová léčebná péče :
24hodinová telefonická asistenční pohotovostní služba lékaře (nenahrazuje rychlou
záchrannou službu)
péče pediatra/praktického lékaře pro děti a dorost s možností registrace
péče ostatních odbornosti rámci kmenových pracovišť Santé* (stomatologie, rehabilitace,
gynekologie, ORL, oftalmologie, dermatovenerologie, psychologie, hematologie…)
laboratorní vyšetření* indikovaná lékařem kmenových pracovišť
specializovaná vyšetření v rámci kmenových pracovišť Santé*

*Pozn.: Vyšetření na základě indikace kmenového lékaře Santé v rozsahu hrazeném ze zdravotního pojištění, vyšetření
nad tento rámec jsou možná za přímou úhradu klientem.
Obsah karty nezahrnuje ceny za léky, nadstandardní (pojišťovnou nehrazený) materiál a úkony, pokud není v obsahu
karty uvedeno jinak. Některé preventivní úkony, hrazené ze zdravotního pojištění, jsou vázány na registraci klienta
u daných odborností, v případě, že klient není v těchto oborech registrován v nestátním zdravotnickém zařízení Santé,
může mu být účtována cena dle platného ceníku, pokud není uvedeno v obsahu karty jinak.
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Pediatrická karta pro děti dorost

Pediatrická karta pro děti dorost
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Smluvní zdravotní pojišťovny:
111 Všeobecná zdravotní pojišťovna

207 Oborová zdravotní pojišťovna

209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

201 Vojenská zdravotní pojišťovna

205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

212 12 12 12

linka@sante.cz

www.teamprevent-sante.cz

