Poradnia Badań Prenatalnych

przy Szpitalu Powiatowym im. Prałata J. Glowatzkiego

w Strzelcach Opolskich

zaprasza Panie w ciąży poniżej 35 roku życia,
które mieszkają, uczą się lub pracują
w powiecie strzeleckim oraz kędzierzyńsko- kozielskim.
Wizyty muszą się odbyć pomiędzy 12-13, a następnie 18-22 tygodniem ciąży.
2 tygodnie przed pierwszą wizytą należy wykonać testy biochemiczne
w szpitalnym laboratorium.

Poradnia działa w pokoju 227, na II piętrze Szpitala,
w godzinach popołudniowych, w piątki.
Badania wykonuje lekarz z certyfikatami PTG (sekcja USG) i FMF.
Prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu wizyty
pod numerem 77 40 70 101 lub osobiście, w rejestracji w holu Szpitala
w godzinach 07.30 - 14.30, od poniedziałku do piątku.
Laboratorium działa od poniedziałku do czwartku w godz. 07.30 - 09.00.

Poradnia działa w ramach projektu “W trosce o zdrowie matki i dziecka”
dofinansowanego z RPO WO na lata 2014-2020;
Działanie 8.1 “Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych”

Poradnia Badań Prenatalnych
→ Diagnostyką prenatalną nazywamy badania, które przeprowadzamy we
wczesnych etapach ciąży w celu wykrycia wad genetycznych i rozwojowych
płodu, oraz efektywniejszego leczenia płodu i noworodka niezwłocznie po
urodzeniu
→ Techniki diagnostyki prenatalnej mogą być inwazyjne lub nieinwazyjne
→ Oferujemy badania nieinwazyjne dla kobiet w wieku poniżej 35 lat, to jest
dwa badania USG z oceną wielu markerów wad genetycznych oraz testy
biochemiczne podwójne oparte na pomiarach stężenia PAPP-A oraz
wolnego beta-hCG we krwi matki
→ Pierwsze badanie USG musi się odbyć pomiędzy 12 – 13 tygodniem
ciąży, przy czym testy biochemiczne należy wykonać 2 tygodnie wcześniej
w szpitalnym laboratorium, w dniach od poniedziałku do czwartku w
godzinach 07.30 - 09.00. Na wizycie uzyskane dane analizowane będą
komputerowo w celu oceny ryzyka choroby płodu – wykluczenie Zespołu
Downa, Edwardsa oraz Patau. Dodatkowo oceniana będzie budowa płodu
→ Drugie badanie USG odbędzie się pomiędzy 18 a 22 tygodniem ciąży.
Wtedy ocenione będą wszystkie narządy płodu

