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Gesund werden. Gesund leben.    www.asklepios.com

Protože je naší snahou poskytnout odborné služby i 
pacientkám v České republice resp. v příhraničních 
oblastech Ústeckého kraje, probíhá  zatím časově  
neohraničené období, kdy všechna uvedená vyšetření,  
v rámci naší kliniky nabízíme pouze  za úhradu  
materiálových  nákladu na vyšetření. 
(pro vyšetření maxim. 50,-€)

Honorář za práci lékaře nebude účtován. 

V případě , že bude potřebná kooperace s jinými obory 
genetické, nebo biochemické vyšetření- pomůžeme 
zprostředkovat kontakt na české straně, eventuelně  
ve SRN za úhradu.

Gynäkologie

Vyšetření před 
porodem 
Informace k prenatální diagnostice
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Vážená budoucí maminko !

Těhotenství je výjimečný stav v životě každé ženy. 
Je zcela přirozené, že se objevují  obavy a nejistoty a 
vyvstávají  různé otázky. Bude moje dítě zdravé? Bude 
moje těhotenství probíhat bez komplikací? Je možné 
předejít vážným stavům komplikujících  těhotenství?

Je jisté, že na řadu vašich dotazů najdete odpověď  
u svého gynekologa a dostane se vám zároveň  kvalitní 
odborné péče. Naše pracoviště nabízí  ještě něco navíc 
- řadu vyšetření zaměřených na detekci vrozených 
vývojových vad, která nejsou hrazena VZP v programu 
základní péče a nebo pouze výjimečně, v přísně 
indikovaných případech. Náš zkušený, česky hovořící 
personál,  vám tato nadstandardní vyšetřeni nabízí 
a bude se vám věnovat s největší pozorností.

Jestliže je váš gynekolog toho názoru, že potřebujete 
specializované ultrazvukové vyšetření  pro určení 
osobniho rizika  vrozené vývojové vady, nebo 
chromozómové odchylky u vašeho těhotenství, nebo  
vy  sami si přejete mít jistotu, že tyto možné komplikace 
vaši graviditu nezatěžují potom se obraťte  na naši 
kliniku. Ochotně vám poskytneme potřebná vyšetření 
na nejmodernějším ultrazvukovém přístroji VOLUSON  
E 10  firmy GE: 

 ■  Screening v prvním trimestru v 11.-14. týdnu těhotenství 
včetně Double testu a měření nuchální translucence (NT) 
s výpočtem individuálního rizika na chromozomální 
aberace /odchylky/. V případě, že je u vás z věkových 
důvodů a nebo jiné indikace potřebná 
amniocentéza(odběr plodové vody), dokážeme výpočtem 
individuálního rizika tomuto operačnímu výkonu předejít 
nebo naopak jej doporučit

 ■  Včasnou ultrazvukovou detekci vrozených vývojových  
vad v 16.-18. týdnu gravidity

 ■  Ultrazvukový screening vrozených vývojových vad ve 
20.-22.týdnu gravidity včetně vyšetření fetálního  
srdíčka (fetální echokardiografie)

 ■  Zobrazení plodu trojrozměrně –4D fotografie

 ■  V případě, že je u vašeho děťátka potřebné 
dopplerovské vyšetření krevního toku, jsme schopni 
toto vyšetření uskutečnit od 24.týdne.

 ■  Nabízíme komplexní ultrazvukovou diagnostiku  
u vícečetného těhotenství s možností vyloučení 
syndromu feto-fetální transfúze

 ■  Biometrii (odhad hmotnosti) a dopplerovskou 
sonografii ve třetím trimestru těhotenství včetně 
sledování děťátka při růstové retardaci a nebo  
u matek nemocných cukrovkou. 

 ■  V případě nevyhnutelnosti invazívní prenatální 
diagnostiky nabízíme následné zákroky :

 ▪ Odběr choriových klků v 11.-14.týdnu
	 ▪  Amiocentéza v 16.-18.týdnu včetně cytogenetického 

a molekulárně-genetického vyšetření


