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délka trvání těhotenství (gestační týden)
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„Servisní plán“
komplexní péče o těhotnou ženukomplexní péče o těhotnou ženu











PRAVIDELNÁ 
ultrazvuková vyšetření

SPECIALIZOVANÁ 
ultrazvuková vyšetření



PRAVIDELNÁ ultrazvuková vyšetření

Ultrazvukové vyšetření do 14. týdne

(blíže viz doporučený postup ČGPS ČSL JEP č. 3/2019 Sb. 
Pravidelná ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče)

63417

REGISTRUJÍCÍ GYNEKOLOG

Zdravotní výkon (ZV) 

dle seznamu ZV:

Ultrazvukové vyšetření ve 20. -22. týdnu 63411Ultrazvukové vyšetření ve 20. -22. týdnu

(blíže viz doporučený postup ČGPS ČSL JEP č. 3/2019 Sb. 
Pravidelná ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče)

63411

Ultrazvukové vyšetření ve 30. -32. týdnu

(blíže viz doporučený postup ČGPS ČSL JEP č. 3/2019 Sb. 
Pravidelná ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče)

63413



SPECIALIZOVANÁ ultrazvuková vyšetření

Superkonziliární ultrazvukové vyšetření v průběhu prenatální péče

Specializované vyšetření srdce plodu dětským kardiologem

63415

32420

SPECIALIZOVANÉ PRACOVIŠTĚ

Zdravotní výkon (ZV) 

dle seznamu ZV:

Kombinovaný screening v I. trimestru těhotenství
(v 11. -13. týdnu)

Podrobné hodnocení morfologie plodu ve II. trimestru těhotenství

(blíže viz doporučený postup ČGSP ČLS JEP č. 4/2019 Sb. Podrobné hodnocení morfologie plodu 

při ultrazvukovém vyšetření ve 20. -22. týdnu těhotenství)

Ultrazvukový screening růstové restrikce plodu v 36. -37. týdnu



PRAVIDELNÉ ultrazvukové vyšetření

Ultrazvukové vyšetření ve 22. -22. týdnu

(blíže viz doporučený postup ČGPS ČSL JEP č. 3/2019 Sb. 
Pravidelná ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče)

63411

REGISTRUJÍCÍ GYNEKOLOG

Zdravotní výkon (ZV) 

dle seznamu ZV:

Podrobné hodnocení morfologie plodu ve II. trimestru těhotenství

(blíže viz doporučený postup ČGSP ČLS JEP č. 4/2019 Sb. Podrobné hodnocení morfologie plodu 

při ultrazvukovém vyšetření ve 20. -22. týdnu těhotenství)

SPECIALIZOVANÉ ultrazvukové vyšetření

SPECIALIZOVANÉ PRACOVIŠTĚ







Zdravotní výkon (ZV) 

dle seznamu ZV:

63411





Zdravotní výkon (ZV) 

dle seznamu ZV:

32410



KOMPLEXNÍ PÉČE
o těhotnou ženuo těhotnou ženu



KOMPLEXNÍ PÉČE O TĚHOTNOU ŽENU

POSKYTOVATELÉ zdravotní péče

REGISTRUJÍCÍ GYNEKOLOG

SPECIALIZOVANÉ PRACOVIŠTĚSPECIALIZOVANÉ PRACOVIŠTĚ

PORODNICE

KOMPLEXNÍ PÉČE O TĚHOTNOU ŽENU

PLÁTCI zdravotní péče



SPECIALIZOVANÉ SCREENINGOVÉ ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

Kombinovaný screening v I. trimestru těhotenství
(v 11. -13. týdnu)

Podrobné hodnocení morfologie plodu ve II. trimestru těhotenství

(blíže viz doporučený postup ČGSP ČLS JEP č. 4/2019 Sb. Podrobné hodnocení morfologie plodu 

při ultrazvukovém vyšetření ve 20. -22. týdnu těhotenství)

Ultrazvukový screening růstové restrikce plodu v 36. -37. týdnu

SPECIALIZOVANÉ PRACOVIŠTĚ

Ultrazvukový screening růstové restrikce plodu v 36. -37. týdnu

Superkonziliární ultrazvukové vyšetření v průběhu prenatální péče

Specializované vyšetření srdce plodu dětským kardiologem

63415

32420

Zdravotní výkon (ZV) 

dle seznamu ZV:

SPECIALIZOVANÉ ZDRAVOTNÍ SLUŽBY u rizikových těhotných

SPECIALIZOVANÉ PRACOVIŠTĚ



SPECIALIZOVANÉ SCREENINGOVÉ ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

Kombinovaný screening v I. trimestru těhotenství
(v 11. -13. týdnu)

Podrobné hodnocení morfologie plodu ve II. trimestru těhotenství

(blíže viz doporučený postup ČGSP ČLS JEP č. 4/2019 Sb. Podrobné hodnocení morfologie plodu 

při ultrazvukovém vyšetření ve 20. -22. týdnu těhotenství)

Ultrazvukový screening růstové restrikce plodu v 36. -37. týdnu

SPECIALIZOVANÉ PRACOVIŠTĚ

Ultrazvukový screening růstové restrikce plodu v 36. -37. týdnu

Superkonziliární ultrazvukové vyšetření v průběhu prenatální péče

Specializované vyšetření srdce plodu dětským kardiologem

63415

32420

Zdravotní výkon (ZV) 

dle seznamu ZV:

SPECIALIZOVANÉ ZDRAVOTNÍ SLUŽBY u rizikových těhotných

SPECIALIZOVANÉ PRACOVIŠTĚ

















STANDARDNÍ 
dispenzární prenatální péče

OPTIMÁLNÍ 
prenatální péče
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délka trvání těhotenství (gestační týden)

63415
32410
32420

Zdravotní výkon (ZV) 

dle seznamu ZV:
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REGISTR – držitelů certifikátuREGISTR – držitelů certifikátu







Specializovaná pracovištěSpecializovaná pracoviště



















Specizalizované zdravotní službySpecizalizované zdravotní služby
























