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Skorzystaj z nich, jeśli poniższy
problem dotyczy także Ciebie:


nie możesz zajść w ciążę pomimo leczenia



poroniłaś i chcesz wiedzieć,
co było tego przyczyną



masz spokrewnionego ze sobą partnera
i chcesz założyć z nim rodzinę



u Twojego dziecka lekarze bezskutecznie
szukają przyczyny choroby



wykonałeś badanie DNA i nie wiesz,
jak odczytać wynik



wykonałaś test PAPP-A, test potrójny
lub NIFTY i chcesz go omówić ze specjalistą



nie wiesz, jakie badanie genetyczne
powinnaś wykonać

Dzięki pomocy genetyka,
bez wychodzenia z domu:
dowiesz się, co jest przyczyną występujących
u Ciebie, Twojego partnera lub Twojego dziecka problemów
zaoszczędzisz czas i pieniądze – lekarz genetyk doradzi Ci,
jakie badanie powinny być wykonane w Twoim przypadku
- wiele badań wykonywanych jest niepotrzebnie lub ZA PÓŹNO
zdobędziesz informację, czy objawy, które występują
u dziecka, mogą być spowodowane poważną wadą genetyczną
zyskasz pewność, że wynik badania będzie prawidłowo
zinterpretowany
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Telefonicznie ustalasz dogodny
dla Ciebie termin rozmowy.

2

Przed konsultacją przesyłasz wszystkie
dotychczasowe wyniki badań
oraz opisujesz powód konsultacji.

3

W wyznaczonym terminie genetyk zadzwoni
do Ciebie - czas konsultacji: 30 min.
Po konsultacji telefonicznej możesz otrzymać pisemną
opinię od genetyka.
W razie konieczności przeprowadzenia badania DNA
otrzymasz fachową pomoc konsultantów.

J skorzystać
Jak
z pomocy genetyka?
OSOBIŚCIE
W PORADNI
GENETYCZNEJ

KONSULTACJA
PRZEZ TELEFON

Rejestracja – od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8.00 do 21.00
Zadzwoń pod numer

793-300-341

aby ustalić szczegóły

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

Sprawdź opinię na
znanylekarz.pl
www.poradagenetyka.pl

testDNA Laboratorium Sp. z o.o.

e-mail: genetyk@testdna.pl;

ul. Bocheńskiego 38 A

(32) 445 31 71, 793 300 341

(32) 445 34 26
(Przychodnia CenterMed)

