CENNÍK KOMPLEXNÉHO
MANAŽMENTU KLIENTA
Hľadáte široké portfólio lekárov pod jednou strechou – od všeobecného
lekára až po špecialistu? Vyberte si z našej ponuky programov, v ktorých Vám zabezpečíme:

KOMPLEX
Komplexný manažment klienta
vo všetkých ambulanciách

nový klient

309 € / 12 mesiacov
verný klient

299 € / 12 mesiacov

Balíček Preventívna prehliadka – zabezpečenie
preventívnej prehliadky 1x ročne nad rámec úhrady
z verejného zdravotného poistenia* (anamnéza,
zhodnotenie aktuálneho zdrav. stavu, fyzikálne vyšetrenie
pacienta, vyšetrenie zraku, odber krvi, vyšetrenie moču,
EKG, vyhodnotenie výsledkov a odporúčania)
Balíček Onkoskríning – 1x ročne zabezpečenie
vykonania onkologického skríningu nad rámec úhrady
z verejného zdravotného poistenia. MUŽI – urologický
skríning prostaty (palpačné a USG vyšetrenie prostaty,
onkomarker PSA). ŽENY – gynekologický skríning maternice
(USG vyšetrenie malej panvy, onkomarker CA 125)
Balíček Telesná analýza – 1x ročne zabezpečenie
vykonania vyšetrenia na telesnom analyzátore
(10 parametrov pre určenie metabolického veku, BMI,
a faktorov fyzickej kondície)
Balíček Relax a rehabilitácie – zabezpečenie
relaxačnej a rehabilitačnej procedúry 2 x 30 minút
Zasielanie SMS notiﬁkácií pred dohodnutým termínom
Zabezpečenie doplnkovej starostlivosti v zmluvných
zariadeniach
Sprostredkovanie telefonickej konzultácie s lekárom
Služby recepcie

nový klient

DOKTOR

119 € / 12 mesiacov
verný klient

Komplexný manažment klienta
v jednej ambulancii

109 € / 12 mesiacov

Balíček Preventívna prehliadka – zabezpečenie
preventívnej prehliadky 1x ročne nad rámec úhrady
z verejného zdravotného poistenia* (anamnéza,
zhodnotenie aktuálneho zdravotného stavu, fyzikálne
vyšetrenie pacienta, vyšetrenie zraku, odber krvi,
vyšetrenie moču, EKG, vyhodnotenie výsledkov
a odporúčania)
Zasielanie SMS notiﬁkácií pred dohodnutým termínom
Sprostredkovanie telefonickej konzultácie s lekárom
Služby recepcie
Zasielanie rád o zdraví e-mailom
Bezplatné parkovanie

** KMK

BASIC
Komplexný manažment klienta
(KMK) pri vyšetrení** alebo pri
rehabilitačnej procedúre***

33 € / vyšetrenie

*** KMK

23 € / rehab. procedúra

Zasielanie SMS notiﬁkácií pred dohodnutým termínom

Zasielanie rád o zdraví e-mailom

Sprostredkovanie telefonickej konzultácie výsledkov
s lekárom

Bezplatné parkovanie

Služby recepcie, Bezplatné parkovanie

DOKTOR +
Komplexný manažment klienta
v dvoch ambulanciách

nový klient

199 € / 12 mesiacov
verný klient

189 € / 12 mesiacov

Balíček Preventívna prehliadka – zabezpečenie
preventívnej prehliadky 1x ročne nad rámec úhrady
z verejného zdravotného poistenia* (anamnéza,
zhodnotenie aktuálneho zdravotného stavu, fyzikálne
vyšetrenie pacienta, vyšetrenie zraku, odber krvi,
vyšetrenie moču, EKG, vyhodnotenie výsledkov
a odporúčania)
Zasielanie SMS notiﬁkácií pred dohodnutým termínom
Sprostredkovanie telefonickej konzultácie s lekárom
Služby recepcie
Zasielanie rád o zdraví e-mailom
Bezplatné parkovanie

Nový klient
je ten, ktorý začína zmluvný vzťah na ročný program s Falck
Emergency a. s., alebo si ho predĺžil viac ako 15 dní po
skončení predchádzajúceho vzťahu.

Verný klient
je ten, ktorý si predĺži zmluvu na ročný program na ďalšie
obdobie do 15 dní od skončenia termínu predchádzajúceho
zmluvného obdobia.
* na požiadanie klienta s uzavretou dohodou o poskytovaní zdravotnej
starostlivosti vo všeobecnej ambulancii Polikliniky a rehabilitačného centra
Falck Radlinského.
Ponuka služieb je platná od 01.02.2020. Služby obsiahnuté v jednotlivých
programoch zabezpečuje spoločnosť Falck Emergency a.s., ceny sú s DPH.

www.falckstarostlivost.sk

