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Chcete se stát klientem Canadian Medical?
Vyberte si některý z našich programů lékařské péče.

Péče praktického lékaře a ambulantních specialistů
Nabídka pro klienty s pojištěním VZP-111, OZP-207, ZPMV-211, ZPŠ-209, ČPZP-205 
a VoZP-201 pouze pro programy Basic Care, Lady Care

Canadian Medical je soukromá ambulantní klinika, která poskytuje komplexní lékařskou péči na vysoké úrovni.  
Najdete u nás nejen respektované praktické lékaře, pediatry, gynekology či stomatology, ale také mnoho dalších 
specialistů z více než třiceti oborů, kteří se budou svědomitě starat o vaše zdraví. Pokud máte zájem o služby  
Canadian Medical, můžete si vybrat některý z následujících programů lékařské péče.

Program Basic Care Plus Care Extra Care Exclusive Care
Základní péče Neomezená nadstandardní 

péče praktického lékaře nebo 
pediatra (pro děti od 5 let)

Neomezená nadstandardní 
péče praktického lékaře 
nebo pediatra

Neomezená nadstandardní 
péče praktického lékaře 
nebo pediatra

Neomezená nadstandardní  
péče praktického lékaře nebo 
pediatra

Neomezená  
péče dalších  
specializací

Ambulantní chirurgie Gynekologie, alergologie  
a imunologie, urologie,  
dermatologie, ORL, 
pneumologie, ambulantní 
chirurgie

Gynekologie, alergologie 
a imunologie, urologie, 
dermatologie, ORL, 
pneumologie, kardiologie, 
oftalmologie, ortopedie, 
podologická poradna, 
neurologie, endokrinologie, 
diabetologie, nefrologie, 
gastroenterologie pro děti, 
osteologie, sonografie 
dutiny břišní, ambulantní 
chirurgie

Gynekologie, alergologie 
a imunologie, urologie, 
dermatologie, ORL, pneumologie, 
kardiologie, oftalmologie, 
ortopedie, podologická poradna, 
neurologie, endokrinologie, 
diabetologie, nefrologie, 
gastroenterologie pro děti, 
radiologie, osteologie, senologie, 
revmatologie, nutriční poradenství, 
ambulantní chirurgie

Další péče  
zdarma

2× sezení s nutričním
poradcem, vitamínové 
balíčky

2× sezení s nutričním
poradcem, 5× fyzioterapie 
či rehabilitace, vitamínové 
balíčky

10× fyzioterapie či rehabilitace,  
10× logopedie, 5× psychologie,  
5× psychiatrie

Slevy 20% sleva na návštěvy
specializací nezahrnutých 
do balíčku (mimo stomato-
logii), 20% sleva na domácí 
návštěvy (praktický lékař 
a pediatr či zdravotní sestra)

20% sleva na návštěvy
specializací nezahrnutých 
do balíčku (mimo stomato-
logii), 20% sleva na domácí 
návštěvy (praktický lékař 
a pediatr či zdravotní sestra)

20% sleva na návštěvy
specializací nezahrnutých 
do balíčku (mimo stomato-
logii), 20% sleva na domácí 
návštěvy (praktický lékař 
a pediatr či zdravotní sestra)

20% sleva na návštěvy specializací 
nezahrnutých do balíčku  
(mimo stomatologii)

Očkování Proti chřipce, 
klíšťové encefalitidě,  
pneumokokům

Proti chřipce, meningokoku 
ACYW, klíšťové encefalitidě, 
pneumokokům

Proti chřipce, meningokoku ACYW, 
klíšťové encefalitidě

Stomatologická  
péče

1× dentální hygiena,
1× stomatologická
preventivní prohlídka

1× dentální hygiena,
1× stomatologická preventivní 
prohlídka

Nadstandardní  
asistenční 
služby

Lékař na telefonu nonstop Lékař na telefonu nonstop Lékař na telefonu nonstop Lékař na telefonu nonstop, 
4× návštěva lékaře u vás doma  
v Praze a okolí (praktický lékař  
a pediatr či zdravotní sestra), 
2× transport mezi CM a spolupra-
cujícím zařízením, 2× dovoz léků 
v Praze a okolí, monitoring léčby 
při hospitalizaci, posouzení léčby 
jiného lékaře na základě zdravotní 
dokumentace

Cena (rok/klient) 15 000 Kč 27 500 Kč 39 000 Kč 66 000 Kč
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Samostatné platby
Canadian Medical poskytuje také péči, která je hrazena jednotlivě. Tuto možnost využívají nejčastěji klienti při stomatologických ošet-
řeních nebo při občasných jednorázových návštěvách. V takovém případě lékařskou péči účtujeme na základě platného ceníku. Pokud 
máte zájem o některý z našich programů péče, kontaktujte nás e-mailem na memberships@canadian.cz

Programy nezahrnují cenu za léky, pojišťovnou nehrazené očkovací látky, zdravotní pomůcky, výkony estetické dermatologie, plas-
tické a cévní chirurgie, jednodenní chirurgie a  lůžkové péče. Součástí programů nejsou žádné workshopy, akce či kurzy pořádané 
Canadian Medical.

Gynekologické služby mimo těhotenství jsou zahrnuty také v balíčku komplexní péče Plus Care, Extra Care a Exclusive Care.

Baby care
Program nadstandardní péče dětského lékaře (pro děti do 5 let).  
Pro klienty s pojištěním VZP-111, OZP-207, ZPMV-211, ZPŠ-209, ČPZP-205, VoZP-201

Program Baby Care

Rozsah neomezené péče
Péče pediatra, laboratorní vyšetření indikovaná lékařem (vyšetření vyžádaná klientem program nezahrnuje), 
otoakustické měření sluchu novorozenců, rychlé diagnostické metody, ambulantní chirurgie, vyšetření sluchu 
ORL specialistou – orientační vyšetření sluchu, neinvazivní vyšetření hladiny bilirubinu

Rozsah limitované péče Preventivní prohlídky u pediatra (počet preventivních prohlídek se řídí lékařskými standardy), očkování proti 
pneumokokům a chřipce, screeningové vyšetření zraku přístrojem Plusoptix, vitamínový balíček

Slevy
20% sleva na péči specializací, které program neobsahuje (kromě stomatologie)
20% sleva na návštěvu lékaře u vás doma (pediatr či zdravotní sestra)
10% sleva na kurz první pomoci pro rodiče

Nadstandardní služby
Individuální plánování a koordinace očkování, nepřetržitá lékařská konzultační služba po telefonu, individuální 
objednávání na čas, rezervace nadstandardního pokoje při hospitalizaci (v závislosti na podmínkách nemocni-
ce), lékařská konzultace před cestou do zahraničí včetně doporučení vakcinačního schématu

Cena (rok/klient) 20 000 Kč

Speciální péče pro děti
Nabídka pro klienty s pojištěním VZP-111, OZP-207, ZPMV-211, ZPŠ-209, ČPZP-205, VoZP-201

Program Special Baby Care

Rozsah péče 1× konzultace u pediatra se specializací v neonatologii, 4× návštěva u pediatra se specializací v neonatologii,
15× návštěva u dětského fyzioterapeuta

Slevy 20% sleva na péči specializací nezahrnutých do balíčku (mimo stomatologii)

Nadstandardní asistenční služby Lékař na telefonu nonstop

Cena (rok/klient) 29 000 Kč

Gynekologická a porodnická péče
Nabídka pro klienty s pojištěním VZP-111, OZP-207, ZPMV-211, ZPŠ-209, ČPZP-205, VoZP-201

Program Lady Care

Základní péče Nadstandardní péče gynekologa mimo období těhotenství

Nadstandardní asistenční služby Nepřetržitá telefonní asistence

Slevy 20% sleva na návštěvy specializací nezahrnutých do balíčku (s výjimkou stomatologie),  
20% sleva na domácí návštěvy (praktický lékař a pediatr či zdravotní sestra)

Cena (rok/klient) 9 500 Kč


