
                                                            

 

INFORMACJA DLA PACJENTKI NA TEMAT 

PROGRAMU BADAŃ PRENATALNYCH REFUNDOWANYCH PRZEZ NFZ 

Ryzyko populacyjne urodzenia dziecka z wadą wrodzoną wynosi około 3 - 5%. Część z tych wad dzięki 

diagnostyce obrazowej i biochemicznej możliwa jest do rozpoznania we wczesnym okresie ciąży (I i II 

trymestr ciąży). W przypadku, gdy następuje podejrzenie wady wskazane jest wykonanie testu 

biochemicznego i badania USG w celu oszacowania ryzyka wystąpienia aberracji chromosomalnej. 

Określenie takiego ryzyka i wykrycie wielu wad rozwojowych we wczesnym okresie ciąży pozwala na 

bezpieczne prowadzenie ciąży i umożliwia podjęcie leczenia już w czasie życia płodowego. Pozwala 

także rodzicom dziecka przygotować się do natychmiastowego wdrożenia specjalistycznej opieki 

medycznej po jego urodzeniu. 

Program badań prenatalnych nieinwazyjnych obejmuje: 

- Badanie prenatalne  wykonywane w I trymestrze ciąży – pomiędzy  11-13 tygodniem, jest 

przesiewowym testem prenatalnym określającym ryzyko wystąpienia u dziecka trzech najczęstszych 

nieprawidłowości chromosomalnych (tak zwanych trisomii) – zespołów Downa, Patau i Edwardsa. W 

powyższej informacji należy szczególnie podkreślić cztery rzeczy: 

• badanie jest nieinwazyjne – co oznacza, że nie ma żadnego ryzyka powikłań u pacjentki, ani u jej 

nienarodzonego dziecka; 

• test PAPP-A jest badaniem przesiewowym – czyli nie ma 100% skuteczności; czułość badania 

wynosi 90 - 94% (wykrywanych jest 90-94 na 100 przypadków chorych dzieci). 

• badanie określa ryzyko wystąpienia chorób – test PAPP-A nie określa w sposób ostateczny, czy 

dziecko jest chore, czy zdrowe; na wyniku będzie obliczone jedynie ryzyko wystąpienia nieprawidłowości; 

określamy je jako wysokie (od 1:2 do 1:300), pośrednie (1:301 do 1:1000) oraz niskie (mniejsze niż 

1:1000); 

• badanie określa ryzyko trzech najczęstszych trisomii: zespołów Downa, Patau i Edwardsa – test 

PAPP-A nie określa ryzyka wszystkich chorób, a jedynie trzy wymienione powyżej nieprawidłowości; 

oczywiście jego częścią składową jest badanie USG, które może wykryć inne wady, jednak należy 

pamiętać, iż płód w tym okresie ciąży ma zaledwie 5-8 cm długości, więc nie wszystkie szczegóły 

anatomiczne są już dostatecznie widoczne. Badanie składa się z trzech części – wywiadu lekarskiego, 

badania ultrasonograficznego oraz pobrania krwi do testów biochemicznych.  

 

- Badanie USG w II trymestrze ciąży – pomiędzy 18 a 23 tygodniem ciąży, 

- Konsultację z lekarzem specjalistą genetyki klinicznej w przypadku wystąpienia wyniku nieprawidłowego 

(ryzyko wysokie lub pośrednie). 

 
W celu włączenia do programu wymagane jest skierowanie zawierające informacje o wskazaniach do 
objęcia programem wystawione przez lekarza prowadzącego ciążę. 
 
 

INFORMACJA  O TERMINACH  BADAŃ ORAZ REJESTRACJA DOSTĘPNE 

pod numerem telefonu +48 602 182 321, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -19.00 

 

Poradnia ginekologiczno- położnicza 

GEMMA CMI 

25-708 Kielce, ul. Podklasztorna 120/2 

rejestracja tel. +48 602 182 321, gemma@prenatalne.com.pl 

 


