
Rozwój medycyny pozwala nam traktować płód jako 
pacjenta. Troszkę małego, ale jednak… Dzięki badaniom 
prenatalnym może on być leczony jeszcze przed narodzinami 
- mówi dr Szymon Bednarek z Centrum Medycznego Nowa 
Ginekologia, Lecznic Citomed w Toruniu.

Doktorze, jesteście nowym ośrodkiem 
realizującym Program badań prenatal-
nych. Na czym on polega?
Program badań prenatalnych pozwala pacjent-
kom ze wskazaniami wykonać bezpłatną 
diagnostykę nienarodzonego dziecka.

Które ciężarne powinny mieć zrobione 
takie badania?
Tak naprawdę każda przyszła mama mogła-
by je wykonać. Dla części z nich możliwa jest 
refundacja. Lekarz kierujący pacjentkę do nas 
wpisuje w  skierowaniu, jakie są wskazania, 
a  my oceniamy - zgodnie z  wytycznymi NFZ  
- czy te badania mogą być wykonane za darmo. 
Pacjentki, których wskazania nie są zgodne 
z wymogami ubezpieczyciela, mogą wykonać 
ten sam zakres płatnych badań. 

Ale co one wnoszą?
Badania prenatalne umożliwiają dokładną 
ocenę ryzyka porodowego i szans na utrzyma-
nie ciąży. Wiek ciężarnych wzrasta, w związku 
z tym ryzyko patologii ciąży, także o podłożu 
genetycznym, rośnie. W  Nowej Ginekologii 
Lecznic Citomed na każdym etapie diagno-
styki obecny jest lekarz specjalista genetyki 
klinicznej i  specjalista perinatologii. Szacuje 
się, że co dziesiąta rodząca ma powyżej 35 lat.

Diagnozujecie ciężarną i…? 
W  wielu przypadkach możliwe jest leczenie 
wewnątrzmaciczne płodu, a przede wszyst-

Wskazania 
do bezpłatnych  
badań prenatalnych:
• wiek powyżej 35 lat 

•  wystąpienie w poprzedniej ciąży 
aberracji chromosomowej płodu  
lub dziecka 

•  stwierdzenie wystąpienia 
strukturalnych aberracji 
chromosomowych u ciężarnej  
lub u ojca dziecka 

•  stwierdzenie znacznie większego 
ryzyka urodzenia dziecka 
dotkniętego chorobą uwarunkowaną 
monogenetycznie  
lub wieloczynnikową 

•  stwierdzenie w czasie ciąży 
nieprawidłowego wyniku badania 
USG i/lub badań biochemicznych 
wskazujących na zwiększone ryzyko 
aberracji chromosomowej lub wady 
płodu

•  podczas rejestracji konieczne 
jest skierowanie od lekarza 
prowadzącego ciążę,  
z określeniem wskazań.

Jeśli pacjentka nie spełnia kryteriów 
refundacji NFZ, może badania 
wykonać odpłatnie.

Rejestracja telefoniczna:  
695 600 162 lub osobiście w przychodni 
Lecznic Citomed w Toruniu przy  
ul. M. Skłodowskiej-Curie 73.

kim zaplanowanie porodu w ośrodku zapew-
niającym niemalże natychmiastową terapię 
noworodka w przypadku dzieci mających taką 
szansę. 

Dzieci mających szansę na terapię 
po porodzie?
Tak, niestety, część schorzeń, głównie gene-
tycznych, aktualnie nie daje możliwości 
całkowitego wyleczenia, ale możliwa jest 
korekta towarzyszących wad, np. serca, tak by 
dzieci mogły żyć.

Trudny temat…
Niestety. Jednak wczesne rozpoznanie 
nieprawidłowości u  dziecka daje nam czas. 
Rodzicom - na poznanie wady, lekarzom  
- na organizację dalszego przebiegu ciąży, 
porodu i leczenia. 

Może lepiej nie wiedzieć? Część ludzi 
nie chodzi do lekarzy, dzięki czemu 
czują się zdrowsi…
Rozwój medycyny pozwala nam trakto-
wać płód jako pacjenta. Troszkę małego, ale 
jednak… Dzięki badaniom prenatalnym część 
maluchów może być wyleczonych jeszcze 
przed narodzinami. 

A  zna Pan dalsze losy swoich małych 
pacjentów?
Niektórych tak. I wie pan? Te dawne maluchy 
są już często uczniami (śmiech). 

Zdrowa mama,  
zdrowe dziecko

Głos pacjentki - Monika Michalak z Torunia
Profesjonalizm oraz indywidualne podejście do pacjentki to cechy, które charakteryzują Nową Ginekologię. 
Pacjentka czuje tam szacunek i empatię wszystkich pracowników, a zwłaszcza lekarza prowadzącego,  
dr. n. med. Szymona Bednarka, który wzbudza ogromne zaufanie. Wizyty przebiegają w sympatycznej  
i niekrępującej atmosferze, odpowiedzi na zadawane pytania są zawsze wyczerpujące, a odrobina żartu  
i swobody pana doktora niwelują sztuczny dystans w relacji lekarz-pacjentka. Wysoka kultura osobista 
doktora Bednarka, takt i zrozumienie, zapraszanie do gabinetu po imieniu, a nie „po numerku”, oraz 
pozytywne opinie na forach internetowych zachęcają kobiety do korzystania z porad lekarskich w Nowej 
Ginekologii. Dodatkowo dobra organizacja pracy – potwierdzanie wizyt, punktualność, brak kolejek oraz 
nowoczesna i przyjazna przestrzeń Nowej Ginekologii to z pewnością atuty, które wyróżniają to miejsce.
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