Bezpłatne
badania
prenatalne

Bez
skierowania
i bez wskazań
lekarskich!

ZESPÓŁ OPIEKI
ZDROWOTNEJ
W NYSIE

Program Wsparcia
Macierzyństwa.

9+ 24

Teraz kompleksowo zaopiekujemy się Wami aż przez

33 miesiące. Przyjdź, zadzwoń, odwiedź stronę www.
Zapytaj nas o szczegóły. Udzielimy pełnych informacji.
Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii,
45-066 Opole, ul. Reymonta 8, tel. 77 454 54 01.

Zrobisz
wszystko
dla dziecka.
My też.
Centrum Ginekologii,
Położnictwa
i Neonatologii
w Opolu

www.zoznysa.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”.

www.ginekologia.opole.pl

Drodzy Rodzice!
Jeśli chcecie się upewnić, że Wasze dziecko rozwija się prawidłowo, skorzystajcie z bezpłatnych
badań prenatalnych – badań bezinwazyjnych, całkowicie bezpiecznych dla matki i dziecka.
Mogą z nich skorzystać kobiety do lat 35.
Niepotrzebne jest skierowanie lekarskie!
Wasz niepokój o dziecko jest wystarczającym
powodem, aby zgłosić się do naszej placówki,
umówić na wizytę u lekarza specjalisty
i bez zbędnego niepokoju – po prostu
cieszyć się swoim rodzicielstwem.
W ramach tego projektu w Zespole Opieki
Zdrowotnej w Nysie każda ciężarna kobieta
poniżej 35. roku życia zostanie bezpłatnie
wsparta działaniami mającymi na celu
wczesne wykrywanie wad rozwojowych płodu
(badania prenatalne), co umożliwi podjęcie
leczenia dziecka jeszcze przed jego narodzinami.
W każdy wtorek i piątek, od godz. 12.00
do 14.00, na Oddziale Ginekologii Szpitala
Powiatowego w Nysie, tel. 77 40 87 882,
odbywa się rekrutacja dla pacjentek,
które zechcą skorzystać z badań.

Skorzystaj z możliwości przeprowadzenia
specjalistycznej diagnostyki!

Program obejmuje:

1

Badania
biochemiczne
Test podwójny PAPPA i Beta-hCG
w każdy czwartek, w laboratorium
nyskiego szpitala, od godz. 8.00 do 8.30.

2

Badanie USG
genetyczne płodu
Wykonane między 11. a 13. tygodniem
ciąży oraz 18. a 24. tygodniem
ciąży, zgodnie ze standardami
Sekcji Ultrasonograficznej Polskiego
Towarzystwa Ginekologicznego
w każdy wtorek, od godz. 9.00 do 12.00
(obowiązkowa rejestracja telefoniczna,
tel. 53 14 11 612).

Projekt dotyczy mieszkańców Opola i powiatów:
opolskiego, nyskiego, prudnickiego.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

