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Výkony ambulance
Název výkonu
Konzultace s lékařem 15 – 30 minut
Fotodokumentace z UZ vyšetření na žádost pacientky
Gynekologické vyšetření
Gynekologické vyšetření – kontrolní
Jednorázová gynekologická zrcadla použitá při výkonu (1ks)
Kolposkopické vyšetření
Úprava cyklu – na žádost pacientky
Výkony v souvislosti s interrupcí (zahrnuje HCG, ultrazvuk, předoper. a pooper.kontrolní
vyšetření)
Odběr onkologické cytologie z čípku děložního metodou LBC (není hrazena ZP)
Vyšetření na rizikové typy HPV (viry způsobující rakovinu čípku děložního)
Vyšetření pro vydání potvrzení o zdravotním stavu včetně UZ
Zavedení nitroděložního tělíska
I. trimestrální UZ screening těhotných – vyšetření krve na screening v I. Trimestru
(nepojištěné)
Vyšetření krve na screening ve II. Trimestru (tripletest=integrace), nepojištěné
Ultrazvuková fotografie plodu
Ultrazvuková fotografie plodu na USB
Vydání postkoitální HAK (Microgynom 4+4)
Vystavení receptu na žádost (např. antikoncepce, oddálení menstruace)
Stěr čípku
Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma
Gonorrhoae
Trichomonáda
MOP + základní kultivace
Chlamydia trachomatis Elisa (2x500 Kč)
Aplikace očkovací látky Gardasil, Silgard, Cervarix a jiné
Aplikace přípravku I.M.S.C na žádost pacientky (antikoncepce)
UZ vyšetření na žádost pacientky
Sepsání žádosti o sterilizaci (administrativní úkon)
Potvrzení na vlastní žádost pacienta (potvrzení o provedeném vyšetření pro zaměstnavatele,
komerční pojišťovnu)
Poplatek za vystavení duplikátu receptu nebo žádanky při ztrátě nebo propadnutí

Cena s DPH
450 Kč
60 Kč
700 Kč
700 Kč
50 Kč
800 Kč
100 Kč
1 785 Kč
500 Kč
1 200 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 100 Kč
1 100 Kč
100 Kč
100 Kč
300 Kč
200 Kč
500 Kč
900 Kč
500 Kč
200 Kč
600 Kč
1 000 Kč
200 Kč
200 Kč
800 Kč
500 Kč
300 Kč
50 Kč

Ceny vyšetření v rámci mikrobiologie se řídí aktuálním ceníkem laboratoří.
PRENATÁLNÍ DIAGNOSTIKA
Kombinovaný screening v 1. trimestru
Vyšetření je zaměřeno na vyhledávání nejčastějších chromozomálních a morfologických vad
plodu v období mezi 11.- 14. týdnem těhotenství. Skládá se z biochemického vyšetření
prováděného ideálně v období mezi 9.- 11. týdnem (odběr krve těhotné k posouzení hladin 2
hormonů - free (3-HCG a PAPP-A) a UZ vyšetření prováděného v období mezi 11.-14. týdnem.

1 400,00 Kč

Ceník plateb fyzických a právnických osob za zdravotní výkony provedené v Poliklinika AGEL Praha
je stanoven na základě Zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, Zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, Zákona č. 48/1997 Sb., o
veřejném zdravotním pojištění, Zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
a dalších souvisejících zákonů. Ceníku jsou nadřazeny individuálně sjednané písemné smlouvy s různými subjekty, které obsahují smluvně dohodnuté ocenění zdravotních
výkonů.

Kombinovaný screening v 1. trimestru ROZŠÍŘENÝ
Vyšetřeni je kromě vyhledávání nejčastějších chromozomálních a morfologických vad plodu
doplněno o další analyt v séru těhotné (PIGF - placentami růstový faktor), měření krevního
tlaku a UZ vyšetření cév zásobujících dělohu. Je tak navíc vypočítáno riziko pro závažné
těhotenské stavy (preeklampsie a růstová restrikce plodu).

1 700,00 Kč

Podrobná UZ morfologie plodu ve 20. -22. týdnu
UZ vyšetření, které se provádí mezi 20. -22. týdnem těhotenství. Slouží k podrobnému
posouzení jednotlivých orgánů a orgánových systémů plodu (centrální nervová soustava,
kostra, srdce, plíce, trávící a vylučovací trakt, končetiny, genitál, pupečníkové cévy atd.)
Umožňuje záchyt až 90% morfologických (strukturálních) vad a zároveň posouzení markérů

1 000,00 Kč

Vyšetření v 35. - 36. týdnu zaměřené na růst plodu a funkci placenty
Při tomto vyšetření hodnotíme velikost plodu a funkci placenty pomocí ultrazvukové
dopplerometrie, abychom včas odhalili případné opožďování růstu s jeho možnými (někdy až
fatálními) následky.

1 000,00 Kč

Ostatní služby
Název výkonu
Administrativní výkony lékaře (za každou započ. půlhodinu)
Pořízení kopie ze zdravotní dokumentace (1 stránka)
Při zaslání dokumentů poštou bude účtováno poštovné
Příplatek za konverzaci v cizím jazyce za půl hodiny
Vyhledávání zdravotní dokumentace v archivu oddělení na žádost pacienta
Vyhledávání zdravotní dokumentace v centrálním archivu na žádost pacienta
Vyplnění formuláře úrazové pojistky, oznámení pracovního úrazu

250 Kč
5 Kč
50 Kč
100 Kč
50 Kč
100 Kč
320 Kč

Ceník plateb fyzických a právnických osob za zdravotní výkony provedené v Poliklinika AGEL Praha
je stanoven na základě Zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, Zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, Zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním pojištění, Zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dalších
souvisejících zákonů. Ceníku jsou nadřazeny individuálně sjednané písemné smlouvy s různými subjekty, které obsahují smluvně dohodnuté ocenění zdravotních výkonů.

