[Sem zadejte text.]

CENÍK VÝKONŮ PRO POJIŠTĚNÉ A SAMOPLÁTCE
platný od 1.2.2022

Úvodní konzultace a vyšetření
Úvodní online konzultace

SAMOPLÁTCI

POJIŠTĚNÍ

anamnéza a zhodnocení dodaných výsledků, vysvětlení možností léčby sterility v délce
30 min
Vstupní vyšetření páru (cena za vstupní vyšetření bude odečtena z ceny balíčku
za terapii)
konzultace s lékařem, anamnéza, základní gynekologické vyšetření včetně
ultrazvukového, plán nezbytných vyšetření a vysvětlení možností léčby sterility
nezahrnuje: vyšetření hrdla děložního (onkocytologie), krevní odběry, vyšetření
spermiogramu
Plán léčby (není-li součástí balíčku)
zhodnocení výsledků a individuální plán léčby sterility, ultrazvukové vyšetření

ZDARMA

ZDARMA

3000 Kč

0 Kč

1200 Kč

0 Kč

Vyšetření průchodnosti vejcovodů

2500 Kč

1500 Kč

ambulantní vyšetření průchodnosti vejcovodů pomocí ultrazvukového vyšetření a
kontrastní látky
Ultrazvukové vyšetření (není-li součástí balíčku)
gynekologické ultrazvukové vyšetření, další plán léčby, report

Vyšetření spermiogramu (není-li součástí balíčku)

600 Kč

0 Kč
(limit 7x/rok,
max 4x
za kvartál)

1500 Kč

0 Kč

800 Kč

500 Kč

600 Kč

0 Kč

základní vyšetření dle doporučení WHO

Další vyžádaná osobní konzultace s lékařem
konzultace bez gynekologického či laboratorního vyšetření v délce 15 min

Další online konzultace s lékařem (telefonická/Skype/MS Teams)
konzultace a návrh léčby na základě dodatečně dodaných výsledků v délce 15 min
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[Sem zadejte text.]

TERAPIE S VYUŽITÍM VLASTNÍCH POHLAVNÍCH BUNĚK

Inseminace (IUI)
IUI AIH (partner nepojištěn)
příprava plánu, veškerá ultrazvuková vyšetření a intrauterinní inseminace spermiemi
partnera
nezahrnuje: léky k terapii

IUI AIH (partner pojištěn)
příprava plánu, veškerá ultrazvuková vyšetření a intrauterinní inseminace spermiemi
partnera
nezahrnuje: léky k terapii

IUI AID
příprava plánu, veškerá ultrazvuková vyšetření a intrauterinní inseminace spermiemi
dárce
nezahrnuje: léky k terapii

Nativní cyklus
Nativní cyklus kompletní
příprava a konzultace plánu, všechna ultrazvuková vyšetření ve stimulaci,
punkce folikulu/ů bez anestezie, oplození metodou ICSI všech zralých oocytů při
vizualizaci dělícího vřeténka, prodloužená kultivace,
ECHO katetr, embryotransfer, asistovaný hatching laserem
(při 2 a více zralých oocytech je cena terapie viz. minimální stimulace)
nezahrnuje: zamražení embryí

Nativní cyklus ukončený bez embryotransferu
zahrnuje všechny úkony shora do embryotransferu, avšak není žádné vhodné embryo
na transfer
nezahrnuje: léky k terapii

Nativní cyklus ukončený po punkci folikulu/ů
zahrnuje všechny úkony shora do punkce folikulu/ů vč., avšak není žádné zralé vajíčko k
oplozování
nezahrnuje: léky k terapii

Nativní cyklus ukončený před punkcí folikulu/ů
zahrnuje všechny úkony shora do punkce folikulu/ů, avšak neroste žádný folikul nebo
nastane předčasná ovulace
nezahrnuje: léky k terapii

SAMOPLÁTCI

POJIŠTĚNÍ

7000 Kč

0 Kč
(limit 6x/život)

3600 Kč

0 Kč
(limit 6x/život)

9800 Kč

5000 Kč
(limit 6x/život

SAMOPLÁTCI

POJIŠTĚNÍ

25000 Kč

25000 Kč

17000 Kč

15000 Kč

12000 Kč

10000 Kč

5500 Kč

1000 Kč
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Minimální stimulace
Minimální stimulace kompletní
příprava a konzultace plánu stimulace, všechna ultrazvuková vyšetření ve stimulaci,
STD páru dle platné legislativy, punkce folikulu/ů bez anestezie, oplození metodou ICSI
všech zralých oocytů při vizualizaci dělícího vřeténka, prodloužená kultivace, ECHO katetr,
embryotransfer, asistovaný hatching laserem, příprava s antiestrogeny, FSH a jinými
preparáty
nezahrnuje: stimulační léky a zamražení embryí

Minimální stimulace při ukončení cyklu bez embryotransferu
zahrnuje všechny úkony shora do embryotransferu, avšak není žádné vhodné embryo
na transfer
nezahrnuje: stimulační léky

Minimální stimulace při ukončení cyklu po punkci folikulu/ů
zahrnuje všechny úkony shora do punkce folikulu/ů vč., avšak není žádné zralé vajíčko
k oplozování
nezahrnuje: stimulační léky

Minimální stimulace při ukončení cyklu před punkcí folikulu/ů
zahrnuje všechny úkony shora do punkce folikulu/ů, ale není reakce na stimulační léky
nebo nastane předčasná ovulace

SAMOPLÁTCI

POJIŠTĚNÍ

35000 Kč

33000 Kč

20000 Kč

18000 Kč

15000 Kč

13000 Kč

5500 Kč

3500 Kč

v případě realizace výkonů o víkendu či svátku na přání pacientky příplatek 10000 Kč k ceně terapie
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IVF balíčky s využitím vlastních pohlavních buněk

SAMOPLÁTCI

POJIŠTĚNÍ

59000 Kč

20000 Kč

48000 Kč

17000 Kč

21000 Kč

0 Kč

5500 Kč

0 Kč

81000 Kč

42000 Kč

57000 Kč

30000 Kč

23000 Kč

0 Kč

5500 Kč

0 Kč

NeoLife

příprava a konzultace plánu stimulace

všechna ultrazvuková vyšetření ve stimulaci

STD páru dle platné legislativy

spermiogram (SPG) a příprava spermií

punkce folikulu/ů v celkové anestezii

oplození všech zralých oocytů metodou ICSI

prodloužená kultivace

ECHO katetr k transferu

Embryotransfer

asistovaný hatching laserem
nezahrnuje: stimulační léky a zamražení embryí
při ukončení cyklu bez embryotransferu
zahrnuje všechny úkony shora do embryotransferu, avšak není žádné vhodné embryo
na transfer
při ukončení po punkci folikulu/ů
zahrnuje všechny úkony shora do punkce folikulu/ů vč., avšak není žádné zralé vajíčko
k oplozování
při ukončení cyklu před punkcí folikulu/ů
není reakce na stimulační léky

NeoLife+
zahrnuje vše z balíčku NeoLife shora a k tomu dále:

použití preselekční metody výběru spermií k oplozování dle embryologa

vizualizaci dělícího vřeténka polarizačním mikroskopem při oplození všech
zralých oocytů metodou ICSI

prodlouženou kultivaci v time-lapse systému Embryoscope+

embryotransfer s mediem EmbryoGlue
nezahrnuje stimulační léky a zamražení embryí
při ukončení cyklu bez embryotransferu
zahrnuje všechny úkony shora do embryotransferu, avšak není žádné vhodné embryo
na transfer
při ukončení po punkci folikulu/ů
zahrnuje všechny úkony shora do punkce folikulu/ů vč., avšak není žádné zralé vajíčko
k oplozování
při ukončení cyklu před punkcí folikulu/ů
není reakce na stimulační léky
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Kryokonzervace spermií

SAMOPLÁTCI

POJIŠTĚNÍ

4000 Kč

2500 Kč

SAMOPLÁTCI

POJIŠTĚNÍ

35000 Kč

33500 Kč

27000 Kč
5000 Kč

25500 Kč
3500 Kč

30000 Kč

25000 Kč

20000 Kč

15000 Kč

15000 Kč

10000 Kč

Kryokonzervace spermií
(není-li součástí balíčku)
zamražení spermií (1-3 slámky) včetně 1. roku skladování a STD dle platné legislativy

Kryokonzervace vajíček (social freezing)
Social freezing

příprava a konzultace plánu stimulace

nezbytná hormonální vyšetření včetně AMH

STD dle platné legislativy

ultrazvuková vyšetření v průběhu stimulace

punkce folikulů v celkové anestezii

zamražení všech zralých vajíček (po 2-3 oocytech v 1 slámce)

skladování na 1 rok
nezahrnuje: stimulační léky
nejsou-li žádná vajíčka k zamražení
ukončení před punkcí folikulu/ů

Dokončení cyklu po social freezing

konzultace s párem a plán přípravy transferu

nezbytná hormonální vyšetření pacientky

STD dle platné legislativy

spermiogram (SPG) u partnera

ultrazvuková vyšetření v přípravě

rozmražení vajíček

oplozování vajíček metodou ICSI

prodloužená kultivace v time-lapse systému Embryoscope+

asistovaný hatching laserem

ECHO katetr při transferu

embryotransfer
nezahrnuje: léky v přípravě a zamražení embryí
při ukončení cyklu bez embryotransferu
zahrnuje všechny úkony shora do embryotransferu, avšak není žádné vhodné embryo
na transfer
ukončení cyklu bez fertilizace
zahrnuje všechny úkony shora, avšak žádné vajíčko nebylo oplozeno
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Kryokonzervace embryí

SAMOPLÁTCI

POJIŠTĚNÍ

Kryokonzervace embryí
zamražení kvalitních embryí metodou vitrifikace, vždy 1 embryo v 1 slámce včetně 1. roku skladování
1 slámka
5000 Kč
2 a více slámek (paušální platba)
9000 Kč

Kryoembryotransfer

5000 Kč
9000 Kč

SAMOPLÁTCI

POJIŠTĚNÍ

11000 Kč

11000 Kč

Kryoembryotransfer
 příprava plánu terapie
 všechny ultrazvukové kontroly v přípravě
 rozmražení embrya/í
 asistovaný hatching laserem

ECHO katetr při transferu
 embryotransfer
nezahrnuje: léky potřebné k přípravě
je možno doplnit medium EmbryoGlue v ceně 5000 Kč

Dual-stim protokol

SAMOPLÁTCI

POJIŠTĚNÍ

Dual-stim protokol
příprava a konzultace plánu stimulace, všechna ultrazvuková vyšetření ve stimulacích,
STD páru dle platné legislativy, obě punkce folikulů v celkové anestezii,
oplození metodou ICSI všech zralých oocytů, prodloužená kultivace, vitrifikace kvalitních
embryí, ECHO katetr, jedenkrát transfer embrya, asistovaný hatching laserem
nezahrnuje: stimulační léky
nedojde-li k druhé punkci folikulů

95000 Kč

58000 Kč

65000 Kč

25500 Kč

v případě realizace výkonů o víkendu či svátku na přání pacientky příplatek 10000 Kč k ceně terapie
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TERAPIE S VYUŽITÍM DAROVANÝCH POHLAVNÍCH BUNĚK

IVF balíčky s využitím darovaných vajíček

SAMOPLÁTCI POJIŠTĚNÍ

Grateful Life
příprava a konzultace plánu léčby
STD partnera dle platné legislativy
spermiogram (SPG) a příprava spermií
zamražení spermií partnera za účelem oplozování vajíček dárkyně
nezbytná hormonální vyšetření příjemkyně
vyšetření krevních skupin obou partnerů
ultrazvuková vyšetření příjemkyně v přípravě na transfer
kompenzace dárkyně (výběr dárkyně dle fenotypu a na žádost dle krevních skupin
příjemců)

oplození všech zralých oocytů metodou ICSI

prodloužená kultivace

zamražení kvalitních embryí ve stádiu blastocyst se skladováním na 1 rok

ECHO katetr při embryotransferu

embryotransfer

asistovaný hatching laserem

garance 2 kvalitních blastocyst
nezahrnuje: léky pro přípravu před transferem pro příjemkyni
depozit před přidělením dárkyně
storno poplatek při ukončení terapie před oplozením vajíček dárkyně
2. a další embryotransfer (vč. asistovaného hatchingu)









130000 Kč

75000 Kč

80000 Kč
10000 Kč
11000 Kč

40000 Kč
5000 Kč
11000 Kč

195000 Kč

140000 Kč

120000 Kč
10000 Kč
11000 Kč

85000 Kč
5000 Kč
11000 Kč

Grateful Life+
zahrnuje vše z balíčku Grateful Life shora a k tomu dále:

použití preselekční metody výběru spermií k oplozování dle embryologa

vizualizaci dělícího vřeténka polarizačním mikroskopem při oplození všech
zralých oocytů metodou ICSI

prodlouženou kultivaci v time-lapse systému Embryoscope+

embryotransfer s mediem EmbryoGlue

garance 3 kvalitních blastocyst (namísto garancí dvou dle balíčku Grateful Life)
nezahrnuje: léky pro přípravu před transferem pro příjemkyni
depozit před přidělením dárkyně
storno poplatek při ukončení terapie před oplozením vajíček dárkyně
2. a další embryotransfer (vč. asistovaného hatchingu)
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Grateful Life+ - plný balíček za poloviční cenu
při absolvování dvou terapií Grateful Life+ nabízíme našim pacientkám
balíček Grateful Life+ za zvýhodněnou cenu ve výši 50% ceny balíčku
Grateful Life+ za zvýhodněnou cenu nabízíme při splnění následujících předpokladů:
pacientka během léčby neporuší léčebný plán (užívání léků, doložení požadovaných
výsledků),
spermiogram v normě (nejvýše minor patologie),
není přítomno opakovaně nízké endometrium v přípravě na transfer i při zvýšených
dávkách estrogenů,
nebyla známá patologie před léčbou, na kterou lékař centra upozorňoval a pacientka
navrhovaný postup odmítla (pro případy neoperace sactosalpingu, SM myomu atd.),
nikdy nebylo dosaženo těhotenství v děloze s diagnostikovanou akcí srdeční u plodu.

IVF balíček s využitím darovaných embryí

97500 Kč

71000 Kč

SAMOPLÁTCI POJIŠTĚNÍ

Terapie s darovaným embryem

příprava a konzultace plánu léčby

nezbytná hormonální vyšetření příjemkyně

ultrazvuková vyšetření v přípravě na transfer jednoho darovaného embrya
z kryobanky (embryo z darovaných vajíček a darovaných spermií ve stádiu
blastocysty, oba dárci vyšetřeni dle aktuálně platné legislativy dárců gamet)

ECHO katetr při transferu

embryotransfer

asistovaný hatching laserem
nezahrnuje: léky potřebné v přípravě na transfer

45000 Kč

45000 Kč

v případě realizace výkonů o víkendu či svátku na přání pacientky příplatek 10000 Kč k ceně terapie
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JEDNOTLIVÉ METODY A DOPLŇKOVÉ VÝKONY

Metody podporující úspěšnost léčby

(nejsou-li v ceně balíčku)

ICSI všech zralých oocytů
Mikrofluidní čipy
MACS
Polarizační mikroskop - spindle observation system
Prodloužená kultivace
Prodloužená kultivace v time-lapse systému Embryoscope+
Asistovaný hatching pomocí laseru
ECHO katetr
Embryoglue

Doplňkové výkony

Darované spermie
rozmražení 1 dávky spermií dárce a jejich příprava k terapii (výběr respektující fenotyp
páru)

Roční skladování gamet
prodloužení skladování embryí/vajíček/spermií/tkáně varlat či nadvarlat o 1 rok

TESE/MESA/PESA
odběr tkáně varlat/nadvarlat v celkové anesteziI, preparace spermií, pobyt na observačním
lůžku po výkonu
při nálezu spermií doplnění STD pacienta dle platné legislativy, kryokonzervace materiálu,
jeho skladování na 1 rok

SAMOPLÁTCI POJIŠTĚNÍ

10000 Kč
8000 Kč
8000 Kč
8000 Kč
3500 Kč
10000 Kč
4000 Kč
3500 Kč
5000 Kč

10000 Kč
8000 Kč
8000 Kč
8000 Kč
3500 Kč
10000 Kč
4000 Kč
3500 Kč
5000 Kč

SAMOPLÁTCI

POJIŠTĚNÍ

5000 Kč

3500 Kč

3000 Kč

3000 Kč

35000 Kč

35000 Kč

5000 Kč

2500 Kč

6000 Kč

dle pojišťovny

10000 Kč

dle pojišťovny

Hysteroskopie diagnostická
výkon na operačním sále bez celkové anestezie, výkon bez biopsie, pobyt na observačním
lůžku po výkonu
nezahrnuje: celková anestezie

Hysteroskopie operační
výkon na operačním sále bez celkové anestezie, biopsie dle indikace operatéra, pobyt
na observačním lůžku po výkonu
nezahrnuje: celková anestezie
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histologické vyšetření bioptovaného materiálu

dle ceníku
bioptické
laboratoře

0 Kč

5000 Kč

dle pojišťovny

3500 Kč

3500 Kč

výkon v celkové anestezii, kdy se sterilně rozšíří hrdlo děložní, následný pobyt
na observačním lůžku po výkonu
nezahrnuje: celková anestezie

3500 Kč

dle pojišťovny

Předoperační vyšetření

dle ceníku spolupracujícího
pracoviště

Punkce cysty
punkce cysty vaječníku poševní cestou bez anestezie na operačním sále, pobyt
na observačním lůžku po výkonu
nezahrnuje: histologické vyšetření punktátu

Endometriální scratch
sterilní pipellou nebo sondou provedené narušení endometria před transferem

Dilatace hrdla děložního

pacienti odesláni na spolupracující pracoviště nebo možnost vyšetření vlastním praktickým
lékařem

Urologické vyšetření
pacienty odesíláme na Kliniku Urovize

Celková anestezie
(není-li již součástí balíčku)
uspání, práce ARO lékaře, následný pobyt na observačním lůžku po výkonu

Entonox
paušální poplatek na jeden operační výkon

Komplexní vyšetření receptivity endometria (EndomeTRIO)
pohovor a plán přípravy k vyšetření, biopsie endometria bez anestezie, vyšetření
bioptovaného materiálu ke zjištění vhodné doby přidání gestagenu při transferu embrya a
ostatních parametrů, interpretace výsledku
při nutném opakování vyšetření dle ceníku společnosti vyšetřující bioptát

dle ceníku spolupracujícího
pracoviště

3500 Kč

3500 Kč

500 Kč

500 Kč

30000 Kč

30000 Kč
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Laboratorní vyšetření

AMH
TSH, fT4, aTPO, PRL, E2, P4, FSH, LH, hCG – jednotlivé položky
KS + Rh faktor
vit. D
STD

SAMOPLÁTCI POJIŠTĚNÍ

700 Kč
250 Kč
300 Kč
1700 Kč
2000 Kč

700 Kč
0 Kč
0 Kč
1700 Kč
0 Kč

2000 – 5000 Kč
dle NRL

0 Kč

500 Kč

0 Kč

2000 Kč

2000 Kč

anti-HIV 1, 2, p24, HBsAg, anti-HBC, TPHA, RRR

Konfirmace STD
při pozitivitě STD vyšetření a nutnosti konfirmace v Národní referenční laboratoři
(dle platné legislativy)

Odběry předoperačního vyšetření
krevní obraz, jaterní a ledvinné funkce, základní koagulace, ionty

STI PCR DNA test
Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma, Ureaplasma, Chlamydie trachomatis, Trichomonas

Genetická konzultace a vyšetření
Genetická konzultace

SAMOPLÁTCI POJIŠTĚNÍ
5000 Kč

0 Kč

1500 Kč
6500 Kč

0 Kč
0 Kč

7000 Kč

0 Kč

2000 Kč

0 Kč

11000 Kč/
os.
9000 Kč/
embryo

11000 Kč/os.

úvodní pohovor s genetikem, anamnéza, rozhodnutí o vyšetřovaných parametrech

Interpretace výsledků genetické zprávy
Karotyp
odběr krve pacienta k vyšetření souboru chromozomů

CFTR
odběr krve pacienta k vyšetření souboru mutací genu cystické fibrózy

Trombofilní mutace f. II a f.V
odběr krve pacienta k vyšetření mutace genů Leidenské a Protrombin mutace

Panda
genetický test kompatibility partnerů - detekce monogenních chorob

PGT-A
prodloužená kultivace v time-lapse systému Embryoscope+, vyšetření 24 chromozomů
z buněk bioptovaných z vyvíjejících se blastocyst metodou NGS, vč. biopsie

PGT-SR
prodloužená kultivace v time-lapse systému Embryoscope+, vyšetření buněk bioptovaných
z vyvíjejících se blastocyst při známé familiární chromozomové aberaci, vč. biopsie

PGT-M
prodloužená kultivace v time-lapse systému Embryoscope+, vyšetření buněk bioptovaných
z vyvíjejících se blastocyst při známé monogenní chorobě - karyomapping, vč. biopsie
každé další embryo k PGT-M

další specifická genetická vyšetření dle indikace genetika

11000 Kč/
embryo
100000 Kč/
do 5ti
embryí
14000 Kč

15000 Kč
do 8 embryí
15000 Kč
do 8 embryí
20000 Kč/
do 5ti
embryí
14000 Kč

dle ceníku spolupracujícího
pracoviště

11

[Sem zadejte text.]

Gynekologie

SAMOPLÁTCI

POJIŠTĚNÍ

Onkocytologie čípku
klasická

400 Kč

400 Kč/ 0 Kč
u registr.
pacientek

LBC
spolu s HPV genotypizací
Kultivace

700 Kč
2000 Kč
300 Kč

700 Kč
2000 Kč
0 Kč

2500 Kč

2500 Kč

1500 Kč

1500 Kč

2000 Kč

2000 Kč

2500 Kč

2500 Kč

2500 Kč

2500 Kč

SAMOPLÁTCI

POJIŠTĚNÍ

3000 Kč

3000 Kč

individuální

individuální

3000 Kč

3000 Kč

stěr z pochvy nebo vyšetření moče na mikrobiologické vyšetření s jeho následnou
interpretací
Inzerce IUD (pro pacientky s ročním poplatkem zdarma)
gynekologické vyšetření včetně ultrazvukového, inzerce nitroděložního tělíska
nezahrnuje: samotné IUD
Extrakce IUD (pro pacientky s ročním poplatkem zdarma)
odstranění nitroděložního tělíska včetně ultrazvukového vyšetření
Roční poplatek pro zvýšení komfortu a nadstandartní péči (zahrnuje mj. inzerci a
extrakci IUD)

Těhotenský dohled do 20. týdne těhotenství
péče v těhotenství s odběrem TSH při vystavení těhotenské průkazky, ultrazvuková
vyšetření při každé návštěvě s předáním fotodokumentace na flash disku

Těhotenský dohled od 21. týdne těhotenství
péče v těhotenství, ultrazvuková vyšetření při každé návštěvě s předáním
fotodokumentace na flash disku, ultrazvukovou biometrií ve 36-37. týdnu

Transport

Transport do FertilityPort Prague
organizace transportu a transport samotných gamet z jiného pracoviště v Praze včetně
1. roku skladování
při transportu mimo Prahu v rámci ČR a ze zemí mimo ČR

Vyskladnění gamet
administrativní poplatek za vyskladnění embryí/spermií/vajíček za účelem transportu
do jiného tkáňového zařízení
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Ostatní

SAMOPLÁTCI

Výpis ze zdravotní dokumentace

500 Kč

výpis zdravotní karty pacienta ve lhůtě 30 dnů včetně laboratorních výsledků v českém
jazyce
výpis zdravotní karty pacienta ve lhůtě 30 dnů včetně laboratorních výsledků v cizím jazyce

2000 Kč

POJIŠTĚNÍ

0 Kč

(při dodání
žádanky)

1500 Kč
(při dodání
žádanky)

kopie stránek zdravotní dokumentace (za 1 stranu A4)

Výkon u sestry

10 Kč
300 Kč

10 Kč
300 Kč

500 Kč

500 Kč

aplikace injekce, odběr krve -za jinými účely než léčba ve FertilityPort Prague

Konzultace koordinátora programu (v délce 20 min)
při nutnosti využití koordinátora v rámci léčby sterility nad rámec již využitých konzultací
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