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Vážení přátelé,  

dovolte, abychom Vám představili společnost MED POINT s.r.o. a společnost MED POINT lékařské 

služby s.r.o. Více než 20 let provozujeme nestátní zdravotnické zařízení. Naše služby poskytujeme 

individuálním klientům i firmám. 

 

Nabídka pro individuální klienty 

Služby pro individuální klienty poskytujeme formou členských karet, které jsou odstupňovány podle 

rozsahu poskytovaných služeb. Firmy tuto nabídku využívají jako benefit pro své zaměstnance. 

Karty: 

� MED POINT Economy 
� MED POINT Top 

� MED POINT Junior 
� MED POINT Family

Obory, ve kterých působíme: 

� Alergologie a imunologie 

� Diabetologie 

� Gynekologie 

� Hematologie 

� Chirurgie 

� Interní lékařství 

� Laboratorní vyšetření 

� Nefrologie 

� ORL 

� Ortopedie 

� Plastická chirurgie 

� Praktický lékař – pracovní lékařství 

� Rehabilitace 

� Sonografie 

� Urologie 

 

 

Obory poskytované smluvními zdravotnickými zařízeními srovnatelné úrovně: 

� Dermatologie a dermatovenerologie 

� Neurologie 

� Oftalmologie 

� Pediatrie 

� Psychiatrie a sexuologie 

� Stomatologie 

� Zobrazovací vyšetření (RTG, CT, NMR) 

 

Nabídka pro firmy 

� Pracovnělékařské služby 
� Komplexní péče o zaměstnance  
� Benefitní programy pro klíčové pracovníky 

� Očkování 
� Kategorizace prací 
� Školení první pomoci 

Síť lékařů 

Pracovnělékařské služby jsme v současné době schopni poskytnout prostřednictvím sítě smluvních 

lékařů v Litoměřicích, Ústí nad Labem, Mladé Boleslavi, Českých Budějovicích, Písku, Pardubicích, 

Hradci Králové, Brně, Zlíně, Olomouci a Ostravě.                                 

V případě zájmu klienta jsme schopni doplnit síť dle jeho požadavků. 
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Výhody a služby programů MED POINT ECONOMY TOP JUNIOR 

Stálý kmenový ošetřující lékař � � � 

Vstupní lékařská prohlídka (vyšetření 

internistou, EKG, odběry) 
� � � 

Další komplexní preventivní prohlídky na 

přání 
1 2 ─ 

Přednostní přijetí svým lékařem i lékaři 

v dalších kmenových odbornostech (interna, 

chirurgie, ORL) 

� � ─ 

Vyřízení objednávek k dalším vyšetřením � � ─ 

Důsledné dodržování času objednání u 

všech lékařů polikliniky 
� � ─ 

Telefonické spojení s ošetřujícím lékařem v 

ordinační době 
─ � ─ 

Osvobození od přímé úhrady lékařské péče 

u specialistů bez smlouvy se zdravotní 

pojišťovnou (ortopedie, konzultace                                                      

s plastickým chirurgem) 

� � ─ 

„Vše po jednou střechou“: 100 % běžných 

onemocnění je léčeno v komplexu lékařských 

odborností na jedné adrese 

� � � 

Zajištění hospitalizace � � ─ 

Výběr operatéra z vlastní chirurgické 

skupiny MED POINTu 
─ � ─ 

Očkování: sledování základního očkování 

(tetanus), proti chřipce, proti klíšťové 

encefalitidě, proti hepatitidě A,B 

� � � 

„Zdravotnický balíček“ pro cestovatele do 

příslušné destinace 
─ � � 

Nouzové internetové poradenství při 

pobytu v zahraničí 
─ � � 

Sleva na procedury rehabilitace 20% 25% x% 

Potvrzení na řidičský průkaz, zbrojní 

průkaz apod. 
� � � 

Preventivní prohlídky při studiu a cestách 

do zahraničí (Erasmus apod.) 
─ � � 

Cena za rok 8.000 ,- 17.800 ,- 50% z ceny 
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MED POINT Economy 

 
� držitel má svého stálého ošetřujícího lékaře, který pečuje o jeho zdraví. 

� lékařská péče je zahájena vstupní prohlídkou (vyšetření internistou, EKG, odběry), není třeba 

shánět předchozí zdravotní dokumentaci 

� další komplexní preventivní prohlídka dle přání držitele 

� přednostní přijetí svým lékařem i lékaři v dalších kmenových odbornostech (interna, 

chirurgie, ORL) 

� vyřízení objednávek k dalším vyšetřením 

� důsledné dodržování času objednání u všech lékařů polikliniky 

� držitel je osvobozen od přímé úhrady lékařské péče u specialistů, kteří nemají smlouvu se 

zdravotní pojišťovnou (ortopedie, konzultace s plastickým chirurgem) 

� „Vše po jednou střechou“: 100 % běžných onemocnění je léčeno v komplexu lékařských 

odborností na jedné adrese 

� zajištění hospitalizace 

� očkování: sledování základního očkování (tetanus), proti chřipce, proti klíšťové 

encefalitidě, proti hepatitidě A,B 

� potvrzení na řidičský průkaz, zbrojní průkaz apod. 

� sleva na procedury rehabilitace 20% 
 

MED POINT Family:  

Držitelé karty Economy – rodiče mohou zajistit stejnou péči svým dětem ve věku od 18 do 21 let 

zdarma bez ohledu na počet potomků 
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MED POINT Top 

 

� držitel má svého stálého ošetřujícího lékaře, který pečuje o jeho zdraví 

� lékařská péče je zahájena vstupní prohlídkou (vyšetření internistou, EKG, odběry), není třeba 

shánět předchozí zdravotní dokumentaci 

� další 2 komplexní preventivní prohlídky dle přání držitele 

� přednostní přijetí svým lékařem i lékaři v dalších kmenových odbornostech (interna, 

chirurgie, ORL) 

� vyřízení objednávek k dalším vyšetřením 

� důsledné dodržování času objednání u všech lékařů polikliniky 

� telefonické spojení s ošetřujícím lékařem v ordinační době 

� držitel je osvobozen od přímé úhrady lékařské péče u specialistů, kteří nemají smlouvu se 

zdravotní pojišťovnou (ortopedie, konzultace s plastickým chirurgem) 

� „Vše po jednou střechou“: 100 % běžných onemocnění je léčeno v komplexu lékařských 

odborností na jedné adrese 

� zajištění hospitalizace 

� výběr operatéra z vlastní chirurgické skupiny MED POINTu 

� očkování: sledování základního očkování (tetanus), proti chřipce, proti klíšťové 

encefalitidě, proti hepatitidě A,B 

� „Zdravotnický balíček“ pro cestovatele do příslušné destinace 

� nouzové internetové poradenství při pobytu v zahraničí 

� potvrzení na řidičský průkaz, zbrojní průkaz apod. 

� preventivní prohlídky při studiu a cestách do zahraničí (Erasmus apod.) 

� sleva na procedury rehabilitace 25% 
 

MED POINT Family: 

Držitelé karty Top – rodiče můžou zajistit stejnou péči svým dětem ve věku od 18 do 21 let zdarma 

bez ohledu na počet potomků 
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MED POINT Junior 

 
� program pro mladé, studenty od 18 do 26 let 

� sleva na vybranou klientskou kartu 50% 

� sleva na procedury rehabilitace dle vybrané karty 

� obsahuje program vybrané karty a navíc: 

� „Zdravotnický balíček“ pro cestovatele do příslušné destinace 

� nouzové internetové poradenství při pobytu v zahraničí 

� preventivní prohlídky při studiu a cestách do zahraničí (Erasmus apod.) 

 

 

 

MED POINT Family 

 
� program pro rodiče s dospívajícími dětmi 

� v případě, že oba rodiče zvolí kartu MED POINT Economy nebo Top, nabízíme péči stejné 

úrovně i jejich dětem ve věku od 18 do 21 let bez ohledu na počet potomků 
 


