CENTRUM PRO CESTOVNÍ MEDICÍNU A VAKCINACI
Informace pro klienty
Ordinační hodiny:

Pondělí:
Čtvrtek:

Telefonní číslo:

Pondělí, Čtvrtek:

Duben 2019

13:00 – 15:00 hodin
7:00 – 15:00 hodin
377 402 039, 377 402 266

Po telefonické domluvě je možno výjimečně dohodnout očkování v jiném termínu.
Lékaři:

MUDr. Alena KOUBOVÁ
MUDr. Jana VÁCHALOVÁ

koubova@fnplzen.cz
vachalovaj@fnplzen.cz

Nabízené služby:
 Konzultace klienta s lékařem.
 Poradenství k nepovinnému očkování.
 Poradenství před cestou do zahraničí.
 Dle předpokládané navštívené destinace budou doporučena vhodná očkování.
 Sestavení individuálního očkovacího plánu, eventuálně doporučení antimalarické profylaxe.
 Možnost vystavení vlastního mezinárodního průkazu s certifikátem o platném očkování. Forma tohoto
průkazu je striktně dána.
 Sestavení cestovní lékárničky.
 Vyšetření po návratu z ciziny (diagnostika a léčba importovaných onemocnění).


Zajištění preexpoziční a postexpoziční antirabické profylaxe.

Doporučená očkování při cestě do zahraničí

Doporučená očkování pro dospělé tuzemská

Žlutá zimnice

Virová hepatitida A + B

Virová hepatitida A+B

Chřipka

Dětská obrna

Pneumokokové infekce

Meningokokové infekce

Meningokokové infekce

Černý kašel

Pásový opar

Tetanus, vzteklina

Papilomavirus

Japonská encefalitida

Plané neštovice

Břišní tyfus, cholera

Černý kašel

Spalničky, zarděnky, příušnice

Klíšťová encefalitida

Ceník služeb:
 Preventivní poradenství před cestou do zahraničí (sestavení očkovacího kalendáře): 368,00 Kč
 Vystavení Mezinárodního očkovacího průkazu: 217,80 Kč
 Očkování – aplikace séra: 50 Kč
 Aktuální ceny vakcín Vám budou sděleny v našem centru.
Postup očkování:
 Klient uhradí částku v pokladně FN Plzeň Bory, budova č. 16 nebo č. 22. V obou pokladnách lze platit
hotovostí i platební kartou. Lékař mezi tím vystaví všechny potřebné tiskopisy.
 Klient se dostaví s dokladem uhrazené částky zpět do Centra pro cestovní medicínu a vakcinaci a poté je
provedena aplikace očkovací látky.
 Po každém očkování je nutné 15 – 20 minut počkat v čekárně Centra pro cestovní medicínu a vakcinaci
pro případ alergické reakce.
Vypracovala: Bc. Marcela Prayerová, Bc. Dana Polívková
Schválila: MUDr. Alena Koubová, MUDr. Jana Váchalová
Dne: 4. 4. 2019
Platnost: do revize
Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny
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