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Poučení k lékařské prohlídce 
pro pracovníka vyslaného zaměstnavatelem 

 

Adresa ordinace: 
Opava, Hradecká 1, zvýšené přízemí  

 

Co má mít pracovník vyslaný na prohlídku  povinně sebou: 
1. Ranní moč 
 
2. Formulář Žádanka o provedení lékařské prohlídky  

– vyplněný  s určením pracovní pozice a jednotlivých zátěží  
(tento formulář vyplňuje výhradně zaměstnavatel (popř.personalista) 
 

3. Dotazníkový formulář Prohlášení zaměstnance ke své zdravotní způsobilosti 
- vyplňuje před vstupem do ordinace vždy pracovník vyslaný k prohlídce 
- vyplnit všechny odpovědi  křížkem, datum, podpis 
 

4. Brýle, profesní průkazy, Průkazy zdravotní dispenzarizace (např.diabetik) 
– vše jen pokud to máte 
 

5. Výpis ze zdravotní dokumentace od svého registrujícího praktického lékaře , a to v následujících 
případech: 

- vždy  při první návštěvě v naší ambulanci 
- v ostatních níže popsaných případech Kopie odborných lékařských zpráv 

a) po dlouhodobé pracovní neschopnosti trvající déle než 8 týdnů 
b) po operacích 
c) při závažných změnách zdravotního stavu omezující pracovní schopnost 
d) v případě podezření na chorobu z povolání 
e) při významné změně léčby – nové léky, injekce, apod. 
f) po provedení významných lékařských vyšetření 
g) v případě, že se necítím schopen(a) vykonávat danou profesi bez zdravotního 

omezení 
h) v případě pravidelných kontrol u odborného lékaře 

 

Jak se objednat: 
- všechny prohlídky jsou výhradně na základě telefonického objednání 
- asistentka lékaře Vám přidělí závaznou časovou objednávku  na 

konkrétní ambulanci 
- POZOR !   pracovní doba asistentky lékaře na telefonické objednání  nemá 

nic společného s vlastní ordinační dobou lékaře 

- Telefonní číslo k objednání  739 201 009 v pracovní době: 
 

Pokud jste v pracovní  neschopnosti nelze prohlídku provést  - termín ZRUŠTE! 
 
Doby pro objednávání prohlídek: 
 
(asistentka na telefonu) 
 

Pondělí  
10:00 – 12:00 hodin Úterý 

Středa 
Čtvrtek 
Pátek 

Platba za lékařskou prohlídku: 
• Periodické, mimořádné a výstupní prohlídky  platí zaměstnavatel 
• Vstupní prohlídku si vždy  hradí UCHAZEČ o zaměstnání, pokud se zaměstnavatelem 

nedohodl jinak (vždy je nutno vyznačit v žádance)   
Lékařská prohlídka 500,- Kč 
AUDIO 300,- Kč 
SPIROMETRIE 200,- Kč 
Rentgen plic 300,- Kč 
Chladový test+ Pletysmografie  600,- Kč 
EKG 200,- Kč 
EMG 900,- Kč 
Potvrzení profesních průkazů, řidičský průkaz á 100,- Kč 
Odběry 200,- Kč 
 


