
Výběrové programy péče o těhotné 

 

Naše ordinace díky jednomu z nejmodernějších ultrazvukových přístrojů v České republice od firmy 

Medison umožňuje maximálně zlepšit péči o Vás a Vaše miminko v průběhu celého Vašeho těhotenství. 

Z tohoto důvodu jsme pro Vás připravili nadstandardní programy péče o Vás a Vaše miminko včetně 

nahrávek pořízených 4D ultrazvukem. 

 

 

Bronzový program - standardní vyšetření v prenatální poradně: 

 diagnóza těhotenství, vystavení těhotenského průkazu, sepsání anamnézy 

 stanovení TK, váhy, vyšetření moči při každém vyšetření v těhotenské poradně 

 stanovení krevní skupiny, Rh faktoru a protilátek 

 vyšetření krevního obrazu, protilátek proti HIV, HBSAg a syfilis 2x v těhotenství 

 ve II. trimestru biochemický screening k záchytu vrozených vývojových vad plodu 

 ultrazvukový screening plodu ve 20.-22. týdnu těhotenství 

 ultrazvukový screening plodu ve 30.-32. týdnu těhotenství 

 provedení OGTT ke stanovení těhotenské cukrovky ve 24.-28. týdnu těhotenství 

 poševní výtěry ke stanovení možné přítomnosti streptokoka skupiny B., tzv. GBS 

 2x kardiotografické (Ctg) vyšetření plodu po 36. týdnu těhotenství 

 odběr krve k určení možné přítomnosti toxoplazmozy 

 4D foto ve 13. týdnu těhotenství 

 cena: 0,- Kč 

 

 

Stříbrný program - nadstandardní péče: 

 vše co obsahuje Bronzový program - standardní vyšetření v prenatální poradně 

 2x 4D ultrazvuk: 

o určení pohlaví plodu 

o v 18.-22. týdnu těhotenství se zaměřením na rozštěpové vady páteře a celistvost končetin 

včetně prstů 

o ve 24.-28. týdnu těhotenství s určením váhy plodu, mnnožství plodové vody atd. 

o (Žádné dostupné vyšetření neodhalí se 100% pravděpodobností veškeré vývojové vady 

plodu) 

o určení vitality plodu při každé kontrole 

o cervikometrie ve 20. týdnu těhotenství - důležité vyšetření, které může včas odhalit 

nedostatečnost děložního hrdla a zabránit tak předčasnému porodu či potratu 

 2x 2D ultrazvuk: 

o váha plodu a určení prosperity ve 35. týdnu těhotenství  

o váha plodu a Doppler flow ve 37. týdnu těhotenství (spolu s ctg určí riziko ohrožení plodu z 

neodstatečnosti placenty, která zajišťuje zásobení plodu kyslíkem) 

 prenatální poradenství se zajištěním dostatku času včetně mailové komunikace 

 cena: 3 000,- Kč 

 

  



Zlatý program - nadstandardní péče: 

 vše co obsahuje Bronzový program - standardní vyšetření v prenatální poradně 

 4x 4D ultrazvuk včetně nahrávky na CD: 

o určení váhy a pohlaví plodu 

o 13. týden těhotenství včetně NT screeningu (zahrnuje PAPP-A z krve matky - vyloučení 

zejména Downova, Patauova a Edwardsova syndromu) 

o 17. týden těhotenství se zaměřením na rozštěpové vady páteře a celistvost končetin včetně prstů 

o 22. týden těhotenství - morfologie plodu včetně 4D ultrazvuku a cervikometrie (viz výše) 

o (Žádné dostupné vyšetření neodhalí se 100% pravděpodobností veškeré vývojové vady plodu) 

o 28.-32. týden těhotenství - screeningové vyšetření biometrie (váha plodu) včetně 4D ultrazvuku 

 4x 2D ultrazvuk: 

o 25. týden těhotenství - váha plodu, množství plodové vody, stav placenty, cervikometrie 

o 28. týden těhotenství - váha plodu, množství plodové vody, stav placenty, cervikometrie 

o 35. týden těhotenství - určení váhy plodu a prosperity těhotenství 

o váha plodu a Doppler flow ve 37. týdnu těhotenství (spolu s ctg určí riziko ohrožení plodu z 

neodstatečnosti placenty, která zajišťuje zásobení plodu kyslíkem) 

o Permanentka do Fitness Sportslife v hodnotě 500,- Kč - cvičení pro těhotné maminky 

o 1x vitamíny pro těhotné 

o kardiotografické (Ctg) vyšetření plodu ve 35., 36. a 37. týdnu těhotenství 

o při každé kontrole v poradně ultrazvuková kontrola vitality plodu 

o prenatální poradenství se zajištěním dostatku času včetně mailové komunikace 

o cena: 4 000,- Kč 

 

Ceník výkonů, které jsou se slevou zahrnuty do našich nadstandardních programů: 

 

Určení pohlaví plodu 150,- Kč 

Stanovení hodnoty PAPP-A z krve matky 400,- Kč 

4D foto 350,- Kč 

1x4D ultrazvuk 1 000,- Kč 

2x4D ultrazvuk 1 800,- Kč 

3x4D ultrazvuk 2 400,- Kč 

4x4D ultrazvuk 2 800,- Kč 

(zahrnuje 4D foto a nahrávku na CD/DVD) 

 

Při konzultaci s lékařem jsem byla srozumitelně informována o možnostech a výhodách nadstandardní 

péče, kterou poskytuje ordinace MUDr. Ludvíka Zemánka. Po zvážení této nabídky jsem se rozhodla pro 

absolvování jedné z níže uvedených variant (zakroužkujte): 

Program:   Bronzový  Stříbrný  Zlatý 

 

Jméno pacientky: ………………………………………………………  Podpis: ………………………………………………….. 

 

Dne: …………………………………………………………  MUDr. Ludvík Zemánek: …………………………………… 


