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SEZNAM NASMLOUVANÝCH KÓDŮ ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ VZP 

 

94111 zhodnocení výměn sesterských chromatid v periferní krvi 
94115 in situ hybridizace lidské DNA se značenou sondou 

94119  izolace a uchování lidské DNA (RNA) 
94123  PCR analýza lidské DNA 

94129  rutinní vyšetření chromozomů z periferní krve  

94133  vyšetření profazických chromozomů z krve s pruhováním 

94135  zhodnocení získaných aberací v periferní krvi 
94139  rutinní vyšetření chromozomů z periferní krve s rutinním pruhováním - statim 

(extra postup) 

94141  vyšetření chromozomů z krve bez pha stimulace s rutinním pruhováním 

94151  vyšetření chromozomů z fetální krve (brát jako statimové) 
94153  vyšetření chromozomů z plodové vody 

94155  vyšetření chromozomů z plodové vody nebo z tkání dlouhodobě kultivovaných se 

                     stanovením fragilního X 

94157  vyšetření prometafazických chromozomů z plodové vody; z tkání dlouhodobě 
kultivovaných nebo z tkání solidních tumorů 

94159 vyšetření chromozomů z choriové tkáně přímo nebo po krátkodobé kultivaci 
94161  vyšetření chromozomů z choriové tkáně dlouhodobě kultivované 

94163 vyšetření chromozomů z tkání dlouhodobě kultivovaných 

94171  barvení organizátoru jadérka (NOR) stříbrem 

94173  C pruhování chromozomů 

94175  hodnocení dalších mitóz 

94181  zhotovení karyotypu z jedné mitózy 

94189  hybridizace DNA se značenou sondou 

94191  fotografie gelu 

94193 elektroforéza nukleových kyselin 

94199 amplifikace metodou PCR 

94211  dlouhodobá kultivace buněk různých tkání z prenatální či postnatální fáze vývoje pro 
biochemické; molekulárně genetické či imunogenetické vyšetření 

94973 (VZP) vyšetření dvou trombofilních mutací společně (F. V Leiden, F. II protrombin) 

94977 (VZP) vyšetření cystické fibrózy (CFTR 35/50) 


