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Ceník placených služeb na gynekologicko-porodnickém oddělení
PLACENÁ SLUŽBA
Prohlídka porodního sálu
Poplatek za zvýšené materiální náklady a režijní náklady
spojené s přítomností doprovodu u porodu (edukace
apod.)
Entonox 1/2 hodiny
za každou další započatou ½ hodinu

cena v Kč
základní

500,--

Posunutí menstruace na vlastní žádost a vystavení receptu

200,--

Cytologie LBC

500,-2 800,--

Interrupce (9.-12.týden těhotenství)
Sterilizace z jiných než zdravotních důvodů
(na vlastní žádost)

3 500,--

Korekce jizvy po císařském řezu
Odběr krve ke zjištění krevní skupiny
Předporodní MAXI lekce
+ doprovod další osoby

1 500,-15 000,-3 500,-600,-400,-8 500,-200,-250,-100,-50,--

Sledování plodu při USG vyšetření (3D/4D)
Videozáznam USG vyšetření 3D/4D na flash disku

200,-800,--

USG vyšetření na vlastní žádost pacientky

300,--

Cílené vyšetření gynekologem na žádost pacientky

250,--

Vstupní prohlídka na vyžádání (nástup do zaměstnání)

400,--

Výstupní prohlídka na vyžádání

400,--

Prevent.prohl.na žádost zaměst.nad limit hraz.ZP
Výpis ze zdravotní dokumentace na vyžádání

400,--

(přímé náklady viz.Ceník ostatních služeb)

Zavedení nitroděložního tělíska na vlastní žádost
Extrakce nitroděložního tělíska na vlastní žádost
Odstranění kožních lezí z oblasti genitálií z kosmetických
důvodů v lokalní anestezii
Labioplastika oboustranně
Vyhledání přesného času narození na vlastní vyžádání
Jednorázové gynekologické vyšetřovací zrcadlo
Nadstandardní pokoj-gynekologické oddělení :

4150,--

3 800,--

Sono-foto 2D na vyžádání

(tento je v ceně)

3850,--

600,--

Miniinterrupce (do 8.týdne těhotenství)
Ukončení těhotenství (do 7.týdne) pomocí potratové
pilulky
Ukončení neprospívajícího těhotenství do 7. týdne

Histologie v rámci miniinterrupce

3450,--

500 Kč
250 Kč
1 000,--

Odběr a vyšetření BWR

3150,--

250,--

Intercepce (postkoitální antikoncepce do 5 dnů po styku)

Aplikace antiadhezivního prostředku "4DryField"

výkon mimo
všední den

50,--

Intercepce (postkoitální antikoncepce do 3 dnů po styku)

Sepsání žádosti o umělé přerušení těhotenství

včetně 1denní
hospitalizace

200,-1000,-250,-750,-8 400,-300,-20,--

(cena za 1 noc včetně plné penze - pacientská strava)

dvoulůžkový pokoj (při obsazení 2 lůžek)

350,--

při požadavku na neobsazení druhého lůžka
rodinný příslušník na pokoji s pacientem
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