
Warszawa, 26.03.2020 

PILNA INFORMACJA DLA PACJENTEK W CIĄŻY, KTÓRE MAJĄ SKIEROWANIE DO PORADNI 

GENETYCZNEJ W RAMACH PROGRAMU BADAŃ PRENATALNYCH! 

 

W związku z ogłoszonym przez rząd RP stanem zagrożenia epidemicznego COVID-19 oraz z myślą o 

zdrowiu i bezpieczeństwie naszych Pacjentek i ich Rodzin, uprzejmie informujemy, że z dniem 

30.03.2020 zmieniają się do odwołania zasady konsultacji pacjentek w ciąży w Poradni Genetycznej 

w Instytucie Matki i Dziecka. Konsultacje będą odbywały się w systemie teleporad z lekarzem 

Poradni. Jednocześnie pragniemy zapewnić, że dopełnimy wszelkich starań, aby każda Pacjentka 

uzyskała wyczerpującą informację dotyczącą diagnostyki prenatalnej.  

W związku z tym uprzejmie prosimy o zrozumienie tej niecodziennej i trudnej dla nas lekarzy jak 

również pozostałego personelu Poradni Genetycznej sytuacji. Aby sprostać temu zadaniu muszą 

być spełnione określone warunki. 

1. Pacjentki, które otrzymały od lekarza skierowanie do Poradni Genetycznej na diagnostykę 

prenatalną proszone są o niezwłoczne przesłanie do Biura Obsługi Pacjenta (BOP) w IMID 

na email skierowania@imid.med.pl następujących dokumentów: 

a. czytelnego zdjęcia (lub skanu) skierowania z podaniem nr telefonu oraz adresu e-

mail do kontaktu 

b. czytelnego zdjęcia (lub skanu) wyniku testu PAPP-A lub innego badania (np. test 

NIPT, USG, ECHO serca płodu), jeżeli zostało wcześniej wykonane i jest powodem 

konsultacji genetycznej. 

2. Pacjentki we wczesnej ciąży (poniżej 15 tygodnia) prosimy o nieprzyjeżdżanie do Instytutu 

Matki i Dziecka. Po przesłaniu danych wymienionych w pkt. 1 do Biura Obsługi Pacjenta 

(BOP) w IMID (skierowania@imid.med.pl) Pacjentka zostanie zarejestrowana w IMID, po 

czym informacja zostanie przekazana lekarzowi, który skontaktuje się z Pacjentką 

telefonicznie w ciągu najbliższych 2-3 dni roboczych. W trakcie rozmowy telefonicznej 

lekarz omówi wyniki dotychczasowych badań (np. USG płodu, test PAPP-A lub inne, które 

Pacjentka wykonała wcześniej np. NIPT). Po uzyskaniu konsultacji genetycznej Pacjentka 

podejmie świadomą decyzję o dalszym postępowaniu - zgody lub rezygnacji z inwazyjnej 

diagnostyki prenatalnej (amniopunkcji lub biopsji trofoblastu) lub innej metody (w 

zależności od wskazań medycznych np. badania NIPT) .  

3. Po konsultacji lekarz ustali termin wykonania diagnostyki prenatalnej i wystawi w systemie 

IMID odpowiednie skierowanie na badanie prenatalne.  

4. W wyznaczonym terminie badania Pacjentka proszona jest o zgłoszenie się do Rejestracji 

Ginekologiczno-Położniczej w IMID (budynek główny – B) z dowodem osobistym oraz 

wynikiem grupy krwi. Tam zostanie wydrukowane skierowanie na diagnostykę prenatalną. 

Pacjentka zostanie poproszona o podpisanie w formularzu skierowania tzw. świadomej 

zgody na wykonanie badania. 
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5. Pacjentki w ciąży zaawansowanej (powyżej 15 tygodnia), które nie miały wcześniej 

konsultacji genetycznej w IMID proszone są o: niezwłoczne przesłanie lub dostarczenie do 

Biura Obsługi Pacjenta (BOP) w IMID, na adres e-mail skierowania@imid.med.pl: 

czytelnego zdjęcia lub skanu skierowania na konsultację genetyczną, wyniku badania (np. 

USG, ECHO serca płodu) z podaniem: nr telefonu oraz adresem mailowym do kontaktu. 

Lekarz poradni po uzyskaniu z Biura Obsługi Pacjenta odpowiedniej dokumentacji 

skontaktuje się telefonicznie z Pacjentką celem przeprowadzenia konsultacji i ustalenia 

dalszego toku postępowania. 

6.  Informacja o wyniku diagnostyki prenatalnej będzie przekazywana Pacjentkom przez 

lekarza poradni genetycznej zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami: drogą telefoniczną i na 

adres e-mailowy wraz z kartą informacyjną (przygotowywaną w terminie późniejszym). 

7. Jednocześnie informujemy Państwa, że przy wejściu na teren IMID pracownik medyczny 

będzie weryfikował stan zdrowia pacjentki. Do budynku na badanie prenatalne może wejść 

TYLKO Pacjentka. Osoba towarzysząca oczekuje na zewnątrz. 

 

                    Dr n med. Ewa Obersztyn                                                          Prof. dr hab. Jerzy Bal 
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