
Pomocy udziela
dr hab. n. med. Aleksandra Jezela-Stanek  
Genetyk, diagnostyk z kilkunastoletnim
doświadczeniem i bardzo dobrymi opiniami
ze strony pacjentów.

Rejestracja – od poniedziałku do niedzieli w godzinach

Zadzwoń pod numer                                    aby ustalić szczegóły

OSOBIŚCIE
W PORADNI
GENETYCZNEJ

KONSULTACJA
PRZEZ TELEFON

793-300-341
8.00 do 21.00
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NNie wwiesz,, jak oodczyyttać wwynikki baddań?
ZZastaanawiasz ssię, jaakkie jeeszcze
bbadania wwykonnać?

  wykonałaś test Papp-a

i nie wiesz jak go zinterpretować

  wykonałaś test NIFTY lub inny tego

rodzaju test i nie wiesz, jak odczytać wynik

  masz nieprawidłowe wyniki testu Papp-a

lub testu potrójnego i nie wiesz co dalej robić

  badanie USG wykazało nieprawidłowości

i lekarz zalecił wykonanie dodatkowych badań

  planujesz amniopunkcję, ale wahasz się,

czy jest to konieczne

  w poprzedniej ciąży urodziłaś dziecko

z zespołem Downa lub inną chorobą genetyczną

  w Twojej rodzinie lub rodzinie partnera

wystąpiła choroba genetyczna   www.poradagenetyka.pl
   e-mail: genetyk@testdna.pl;

   (32) 445 31 71, 793 300 341

testDNA Laboratorium Sp. z o.o.
ul. Bocheńskiego 38 A

(32) 445 34 26

(Przychodnia CenterMed)

JJak sskkorrrzyysstaać
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Sprawdź opinię na
znanylekarz.pl



Dlacczeegooo wwaarttoo
ppooroozmmawwiaćć 
zz GGEENETTTYYKIEMM

  uzyskasz rzetelną interpretację
dotychczasowych wyników badań,
testu Papp-a, potrójnego, NIFTY

  dowiesz się, czy zalecana amniopunkcja
jest konieczna w Twoim przypadku

  dowiesz się, jakie badania powinnaś wykonać
w sytuacji nieprawidłowych wyników USG

  dowiesz się o ryzyku urodzenia dziecka
z zespołem Downa w kolejnej ciąży

  możesz uzyskać skierowanie na konkretne
badania, które wykluczą nieprawidłowości
w ciąży

  prawidłowo i bardzo dokładnie ocenić

wynik danego badania analizując

m.in. dane rodowodowe 

  właściwie rozpoznać nieprawidłowości

na podstawie wyników testu Papp-a

i potrójnych lub testu NIFTY

  określić konieczność wykonania 

dodatkowych badań nawet przy 

prawidłowym wyniku amniopunkcji

  zaproponować odpowiednie badania, 

które wykluczą ryzyko urodzenia dziecka 

z zespołem Downa przy następnej ciąży

TTyylkko leeekkarzz
ggeennetyyykk jeest
ww sttaniee:


