NOWA TRYBUNA OPOLSKA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
Zapraszamy przyszłe mamy!

Zapraszamy przyszłe mamy!
ARTYKUŁ SPONSOROWANY
12 CZERWCA 2018 AKTUALIZACJA: 12 CZERWCA 2018 14:31



0

Ponad 300 pacjentek skorzystało już z bezpłatnych badań prenatalnych w szpitalu w Nysie w
ramach „Programu poprawy opieki nad matką i dzieckiem”. - Czekamy na kolejne mamy,
które chcą się dowiedzieć, czy ich dziecko dobrze się rozwija. Naprawdę warto! – zachęcają
lekarze z nyskiego ZOZ.„Program poprawy opieki nad matką i dzieckiem” to program
realizowany w Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu oraz w Zespole
Opieki Zdrowotnej w Nysie. W jego ramach przyszłe mamy oraz rodzice dzieci do lat 2 z
Opola oraz powiatów nyskiego, opolskiego i prudnickiego mogą liczyć na cały pakiet usług i
pomocy, które ułatwiają im dobre wejście w macierzyństwo, a także dbanie o zdrowie i
rozwój dziecka oraz komfort dla całej rodziny.
W nyskim szpitalu z możliwości wykonania bezpłatnych badań prenatalnych od połowy
ubiegłego roku skorzystało już kilkaset pań. – Badania w ramach tego programu cieszą się
dużym powodzeniem. Nic w tym dziwnego, bo wiele przyszłych mam na początku ciąży
często niepokoi się o zdrowie i prawidłowy rozwój swoich dzieci – mówi lekarz specjalista
ginekolog – położnik Ewa Turniak, która prowadzi program w ZOZ w Nysie. – Tymczasem
badania prenatalne są dość drogie, a na bezpłatne mogą liczyć tylko panie po 35 roku życia.
Efekt jest taki, że wiele ciężarnych, młodszych mam tych badań nie robi, bo po prostu nie
może sobie na nie pozwolić. A niestety ryzyko występowania wad genetycznych czy

rozwojowych istnieje także w przypadku ciąż kobiet, które mają mniej niż 35 lat…
Wczesne wykrycie tych wad pozwala tymczasem zapewnić lepszą opiekę mamom i dzieciom.
– Podczas badań prowadzonych w ramach programu zdarzyły się nam przypadki podejrzenia
wady serca płodu. Dzięki temu skierowaliśmy przyszłe mamy do bardziej specjalistycznych
placówek – zaznacza dr Ewa Turniak.

Co muszą zrobić przyszłe mamy, by skorzystać z bezpłatnych badań w ramach programu w
nyskim szpitalu? Zgłosić się do tej placówki (ul. Bohaterów Warszawy) w siódmym,
najpóźniej w ósmym tygodniu ciąży, we wtorek lub piątek, na Oddział Ginekologiczny
Szpitala w Nysie i wypełnić specjalnie przygotowany kwestionariusz. – Pacjentka dostaje u
nas dwa skierowania: jedno na badanie krwi wykonywane w naszym laboratorium. Można je
zrobić w każdy czwartek od godz. 8:00 do 8.30, a wyniki odebrać w poniedziałek. Drugie
skierowanie – na pierwsze z dwóch badań USG. Trzeba umówić się na nie z lekarzem,
którego numer telefonu przekażemy wraz ze skierowaniem. Datę drugiego badania USG
lekarz wyznaczy podczas pierwszego spotkania – wyjaśnia doktor Ewa Turniak.
Dlaczego akurat w tym okresie ciąży trzeba się zgłosić? - Bo najefektywniej informacje z
wyników badań krwi ciężarnej można odczytać, gdy jest ono wykonane w dziesiątym
tygodniu ciąży. Natomiast lekarz wykonujący badanie USG najchętniej przeprowadza je
między dwunastym, a czternastym tygodniu ciąży – wyjaśnia ginekolog-położnik.

USG wykonane za pomocą wysokiej rozdzielczości aparatu pozwala na drobiazgowe
zapoznanie się z anatomią płodu i wykrycie ewentualnych wad. Jeśli tak się stanie lekarz
skieruje pacjentkę na dalszą specjalistyczną diagnostykę refundowaną przez Narodowy
Fundusz Zdrowia. Z kolei na podstawie badania krwi można ocenić ryzyko wystąpienia u
płodu zespołu Downa, zespołu Edwardsa czy zespołu Patau.
– Ale z bezpłatnych badań w ramach naszego projektu warto skorzystać przede wszystkim po
to, by rozwiać swoje wątpliwości i upewnić się co do dobrego stanu zdrowia dziecka –
podkreśla dr Turniak. – To też bardzo dobre rozwiązanie dla ginekologów prowadzących
ciąże. Można w ten sposób pozyskać bardzo cenne wyniki badań, które pomogą odpowiednio
ukierunkować opiekę nad ciężarną. Dlatego zachęcamy, by wysyłali do nas swoje pacjentki.
Z badań prenatalnych w ramach programu skorzystała w Nysie m.in. 29-letnia pani Anna. –
Te badania dały mi bardzo dużo! Dowiedziałam się, że dziecko jest zdrowe, nie ma żadnej
wady. To mi dodało pewności siebie i uspokoiło. Gdyby przyszło mi za nie płacić, to z
pewnością byłby to dla mnie duży wydatek – relacjonuje dziś. – Polecam te badania
wszystkim mamom. Żal byłoby z nich nie skorzystać tym bardziej, że są nieodpłatne.

Ważne!
Na badania zapraszamy ciężarne panie między 11 a 13
tygodniem ciąży i między 18 a 24 tygodniem ciąży do Poradni
Ginekologiczno- Położniczej przy Centrum Ginekologii,
Położnictwa i Neonatologii w Opolu lub do Szpitala w Nysie.
Umówić pierwszą wizytę można osobiście lub telefonicznie:

OPOLE, Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w
Opolu, tel. 77 454 54 01 wew. 661
NYSA, tel. Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie, tel. 77 408 78 82
, wtorek, piątek godz. 12:00-15:00

Więcej
na www.ginekologia.opole.pl

Program jest realizowany w ramach projektu „Koordynowanie i kompleksowe wsparcie
rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania
nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014–2020.

