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1.4 CENÍK GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ KLINIKY 

 

Cena s DPH 

(Kč) 

Vyšetření gynekologem 700 

Kontrolní vyšetření gynekologem (opakované vyšetření pro stejnou diagnosu, 

například vyšetření po léčbě) 600 

Použití jednorázových gynekologických zrcadel                                                      50 

Vyšetření prsů (specialistou - mamologem) 700 

Kolposkopická expertíza s odběrem onkologické cytologie čípku 1 000 

Odběr onkologické cytologie z čípku děložního metodou LBC (není hrazena ZP)  500 

Vyšetření na rizikové typy HPV (viry způsobující rakovinu čípku děložního)      1 200 

Vyšetření pro vydání  potvrzení o zdrav. stavu včetně UZ 1 200 

Zavedení nebo vyjmutí IUD na žádost 500 

Zavedení implantátů 300 

Vyjmutí cizího tělesa z pochvy (tamponu, kondomu) 500 

Konzultace v ÚPS bez vyšetření či UZ (na přání ženy, neakutní výkon, konzultace 

donesené dokumentace) 500 

Plastická úprava stydkých pysků  10 000 

Plastická úprava poševního vchodu 7 000 

Rekonstrukce panenské blány 6 000 

Odstranění znaménka nebo bradavičky  800 

Sterilizace na žádost ženy                                                        15 000 

Aplikace přípravku  Hyalobarrier gel při operaci k zabránění tvorby srůstů                                              3 000 

Aplikace přípravku  Hyalobarrier gel Endo při laparoskopické operaci                3 200 

Inhalace rajského plynu při malém zákroku                                                                                                                     600 

Inhalace rajského plynu při malém zákroku u dítěte                                                                                                                    200 

aplikace Imunogobulinu anti-D (anti Rh) – u placených výkonů (pokud není vy-

dán Rc za úhradu) 1x1ml 600 

aplikace Imunogobulinu anti-D (anti Rh) – u placených výkonů (pokud není vy-

dán Rc za úhradu) 1x2 ml 1 000 

I. trimestrální UZ screening těhotných - vyšetření krve na screening v I.trimetsru 

(nepojištěné)                                           760 

I.trimestrální UZ screening těhotných 1 100 

Vyšetření krve na screening ve II.trimestru (tripletest=integrace), nepojištěné 650 

Ultrazvukové vyšetření na žádost (těhotenský i gynekologický UZ) 500 

Ultrazvuková fotografie plodu 150 

Ultrazvuková fotografie plodu na USB 250 

4D UZ 500 

4D DVD záznam plodu 500 

4D záznam foto na CD 200 
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4D foto 150 

Provedení umělé ukončení těhotenství do 8. týdne 4 000 

Provedení umělé ukončení těhotenství 8.-12. týden 4 400 

Nechirurgické (medikamentózní) umělé ukončení těhotenství (do 7.týdne) 4 500 

Kardiotokograf na žádost 500 

Léková aplikace do žíly 80 

Léková aplikace do svalu, pod kůži 50 

Odběr krve, separace séra 65 

Předoperační vyšetření na žádost pacientky - EKG, laboratoř- KO + zhodnocení 

nálezů lékařem 500 

Předoperační vyšetření na žádost pacientky - EKG, laboratoř- KO, KS, Rh faktor 

+ zhodnocení nálezů lékařem 1 000 

PlGF (placentární růstový hormon) 500 

Určení krevní skupiny AB0 a Rh (D) 290 

Panorama - trisomie 13, 18, 21 pohlavní chromosomy 12 000 

Panorama - dtto + Di Georgův syndrom 14 000 

Panorama - dtto + mikrodeleční panel 16 000 

Výkony v pracovní  době (6.30 – 17 hod)    

Vydání postkoitální HAK (Microgynon 4+4) 300 

Vystavení receptu na žádost (např. antikoncepce, oddálení menstruace) 200 

Výkony v pohotovostní službě + So+Ne (17 – 22 hod)    

Vydání postkoitální HAK (Microgynon 4+4) 400 

Vystavení receptu (např. antikoncepce, oddálení menstruace)) 300 

Výkony v noci (22 – 6.30 hod)    

Vydání postkoitální HAK (Microgynon 4+4) 1 000 

Vystavení receptu (např. antikoncepce, oddálení menstruace) 1 000 

Laboratorní vyšetření na žádost ženy   

Stěr z čípku 200 

Vyšetření na chlamydie rychlým testem v ambulanci 200 

Porodnické služby   

Porodnická analgesie během porodu – vdechování směsi Entonox (za každých 

započatých 30 min)    650 

Kurz pro nastávající maminky, 6 x 2 h 1 000 

Individuální kurz pro nastávající maminky (1 hod)  200 

Kurz pro nastávající maminky s doprovodem  1 500 

Individuální kurz pro nastávající maminky s doprovodem (1 hod) 300 

Kurz pro nastávající maminky - cvičení jedna hodina 100 

Prohlídky por.sálu pro registrované klientky (cena/1osoba) 200 

Administrativní úkony žádost ženy   

Vyšetření a sepsání žádosti o UPT včetně UZ vyšetření 1 000 

Sepsání žádosti o sterilizaci (administrativní úkon) 500 

Potvrzení na vlastní žádost pacienta (potvrzení o provedeném vyšetření pro za-

městnavatele, komerční pojišťovnu) 300 
 


