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Balíčky vyšetření pro samoplátce – CLA – mikrobiologie  
 

1. Vyšetření na celiakii 
Celiakie je autoimunitní onemocnění způsobené nesnášenlivostí lepku (glutenu), který se 
obsažen v některých obilninách. Typickými příznaky onemocnění jsou zažívací potíže, bolesti 
břicha, průjmy, z mimostřevních projevů špatný růst dětí, únava, anemie, kožní a neurologické 
poruchy. 
 
Vyšetření: protilátky proti tkáňové transglutamináze IgA – kód 91 173 
protilátky proti tkáňové transglutamináze IgG – kód 91 171  
 
Orientační cena za balíček vyšetření – 806 Kč (cena se může mírně lišit podle aktuálních 
bodových hodnot za vyšetření). 
 
Možnost konzultace: interní ambulance gastro – telefonní číslo 568 809 431, ordinační 
hodiny: pondělí až pátek 7 – 15 hod.; dětská ambulance gastro – telefonní číslo 
568 809 459, ordinační hodiny: úterý 730 – 1530 hod. + pátek jedenkrát za 14 dnů. 

 
2. Vyšetření před plánovaným otěhotněním 

Cytomegalovirus a Toxoplasma gondii patří mezi nejčastější infekční agens s  teratogenním 
potenciálem. Akutní infekce způsobená těmito patogeny, zvláště v raném stádiu těhotenství, 
může způsobit závažné vrozené vady. 

 
Vyšetření: 
Cytomagatovirus (CMV) IgM – kód 82 079 

IgG – kód 82 079 
Toxoplasma IgM – kód 82 079 

IgA – kód 82 079 
IgE – kód 82 079 
IgG – kód 82 079 

        
       Orientační cena za balíček vyšetření – 2332 Kč (cena se může mírně lišit podle aktuálních    
       bodových hodnot za vyšetření). 

 
Možnost konzultace: gynekologická ambulance – telefonní číslo 568 809 348, ordinační 
hodiny: pondělí až pátek 700 – 1500 hod; infekční ambulance – telefonní číslo 568 809 507, 
ordinační doba ke konzultacím 1345 hod. – 1415 hod. 

 
 
3. Ověření hladiny protilátek před očkováním proti klíšťové encefalitidě 

Virus klíšťové encefalitidy je původcem závažného onemocnění, které postihuje mozkové pleny 
a mozek. Po onemocnění zůstávají často neurologické následky.  
Riziko infekce klesá s proočkovaností, která je u nás stále velmi nízká. 
 
Vyšetření: Stanovení IgG protilátek proti klíšťové encefalitidě – Kód 82 079 
 
Orientační cena vyšetření – 420 Kč (cena se může mírně lišit podle aktuálních bodových hodnot  
za vyšetření). 
 
Možnost konzultace: infekční ambulance – telefonní číslo 568 809 507, ordinační doba ke 
konzultacím 1345 hod. – 1415 hod. 

 
 


