
Péče pro nesmluvní pojištěnce a služby nehrazené z veřejného zdravotního pojištění
orientační čas 

vyšetření (min)
cena (CZK) cena (EUR)

Vstupní vyšetření neurologem / dětským neurologem / psychiatrem 60 1750 70

Kontrolní vyšetření neurologem / dětským neurologem / psychiatrem 30 900 36

Vstupní vyšetření dětským psychiatrem 90 2500 100

Kontrolní vyšetření dětským psychiatrem 45 1250 50

Komplexní neuropsychiatrické vyšetření - zahrnuje vyšetření neurologem a psychiatrem, sestavení diagnostické rozvahy, 

léčebného postupu a podrobné lékařské zprávy, konzultaci s rodinnými příslušníky
120 3500 140

Komplexní vyšetření neurochirurgem 45 3000 120

EEG vyšetření včetně popisu (popis do sedmi pracovních dnů) 30 1750 70

Komplexní neuropsychologické vyšetření - zahrnuje komplexní vyšetření neuropsychologem a podrobnou výstupní zprávu 120 - 240 3000 - 4000 120 - 160

Cílené neuropsychologické vyšetření - zahrnuje cílené vyšetření neuropsychologem a podrobnou výstupní zprávu 60 - 90 2000 80

Individuální psychoterapie v českém jazyce ($) 50 1200 50

Individuální psychoterapie v anglickém / ruském jazyce ($) 50 1750 70

Vstupní etopedické vyšetření ($) 120 2500 100

Kontrolní etopedické vyšetření ($) 60 1250 50

Konzultace v psychologické, školní a rodinné poradně pro Touretteův syndrom (*) 50 1200 50

(*)  studenti, matky na mateřské dovolené, důchodci, sociálně znevýhodnění - díky podpoře Ing. Iva Tomana (www.ivotoman.cz) 50 500 20

Individuální osobní / kariérní koučink ($) 50 1500 60

Rodinná / párová terapie ($) 75 1750 70

Individuální kognitivní rehabilitace 60 1750 70

Skupinová kognitivní rehabilitace 60 500 20

Administrativní práce (vystavení potvrzení, posudku či cílené zprávy) do 1/2 strany A4 _ 250 10

Administrativní práce (vystavení potvrzení, posudku či cílené zprávy) 1x strana A4 _ 500 20

Administrativní práce - za každou další započatou stranu A4 _ 500 20

($)  cena a délka sezení se může lišit dle individuální dohody s terapeutem

Písemné informované souhlasy - rozhodnutí poskytovatele:

Institut neuropsychiatrické péče (INEP) - ceník služeb platný od 1. 4. 2020   (poskytovatel: INEP medical s.r.o., IČO: 02071185) 

K žádné z poskytovaných zdravotních služeb, kromě případů stanovených zákonem, není vyžadován písemný informovaný souhlas


