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BADANIA PRENATALNE
BEZPŁATNE 

BEZPIECZNA 
I SPOKOJNA CIĄŻA!

W ostatnich latach systematycznie wzrasta 

wiek kobiet rodzących. W przypadku kobiet 

rodzących po 35 roku życia wzrasta ryzyko 

wystąpienia wrodzonych wad lub patologii 

płodu, uwarunkowanej aberracją chromoso-

malną. Określenie ryzyka wystąpienia aber-

racji chromosomowych i wykrycie wielu  wad  

rozwojowych  we  wczesnym  okresie  ciąży  

pozwala na bezpieczne prowadzenie ciąży 

i umożliwia podjęcie leczenia już w czasie 

życia płodowego. Pozwala również rodzicom 

dziecka przygotować się do natychmiastowe-

go wdrożenia specjalistycznej opieki medycz-

nej po jego urodzeniu

Promocja  
Zdrowia



Zakłady opieki zdrowotnej  
w Katowicach realizujące 

„Program badań prenatalnych”  
w 2016 r.:

Nazwa 
świadczeniodawcy

Ulica Telefon

Centrum Medyczne 
– Krzysztof Sodowski

Piotrowicka 83 32 20 37 363

Centrum Medyczne 
„Femina” s. c.

Kłodnicka 23 32 206 40 60

PROVITA Sp. z o.o. 
Angelius Szpital 

Fabryczna 13d 32 258 02 77

NZOZ JK-MEDICAL Jankego 145 32 353 92 32

GYNCENTRUM CLINIC 
Sp. z o.o.

Żelazna 1 32 359 09 32

POLiS Clinic Prywatna 
Opieka Lekarska 
Specjalistyczna 

Sp. z o.o.

Adama Mickiewicza 
26/2

32 255 51 18

NZOZ Centrum Medyczne 
Graniczna 
Sp. z o.o.

Graniczna 45 32 255 49 49

*  Program skierowany jest do kobiet w ciąży, spełniających co najmniej 
jedno z poniższych kryteriów:

1.  wiek od ukończenia 35 lat (badanie przysługuje kobiecie począwszy od 
roku kalendarzowego, w którym kończy 35 lat);

2.  wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej  
płodu lub dziecka;

3.  stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych 
u ciężarnej lub u ojca dziecka;

4.  stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka 
dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenowo lub 
wieloczynnikową;

5.  stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG lub 
badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji 
chromosomowej lub wady płodu.

Narodowy Fundusz Zdrowia oraz 
Urząd Miasta Katowice

zapraszają przyszłe mamy w wieku 
powyżej 35 roku życia  

(badanie przysługuje kobiecie 
począwszy od roku kalendarzowego,  

w którym kończy 35 lat) * 
do udziału w programie badań 

prenatalnych

Na bezpłatne badania  wykonywane w ramach pro-
gramu kieruje lekarz prowadzący ciążę. 
W ramach programu wykonywane są m.in.: badania 
USG płodu i badania biochemiczne, komputerowa 
ocena ryzyka choroby płodu na podstawie testów 
przesiewowych, porada genetyczna. W przypadku 
wykrycia niepokojących zmian, pacjentka kierowana 
jest do dalszej diagnostyki 
w ramach programu, gdzie wykonywane są procedury 
inwazyjne pod kontrolą USG i badania genetyczne. 
Badania można wykonać w zakładach opieki zdro-
wotnej na terenie województwa śląskiego, 
z którymi Śląski OW NFZ zawarł stosowne umowy. 
Wykaz wszystkich zakładów dostępny jest na stro-
nie internetowej Śląskiego Oddziału Wojewódzkie-
go www.nfz-katowice.pl

Jeśli jesteś w ciąży 
i masz więcej niż 35 lat 

zapytaj swojego lekarza o 
„Program badań 

prenatalnych”


