
dovoľujeme si vás informovať o nasledovných zmenách, ktoré sa týkajú hodnotenia laboratórnych nálezov
a následných genetických konzultácii v rámci prenatálneho skríningu vrodených vývojových chýb plodu :
- na našom pracovisku budeme naďalej vykonávať laboratórne vyšetrenia v I. a II. trimestri gravidity, 

vrátane vyhodnotenia rizika výskytu NTD a chromozómových aberácii programom Aplha ako doposiaľ
- výstupy z Alphy budeme zasielať elektronicky na vyhodnotenie MUDr. Mažeríkovej (ambulancia 

klinickej genetiky Humenné)
- hodnotenie skríningu aj s odporučením na genetické vyšetrenie (u tých tehotných, kde je to potrebné), 

obdržíte tak ako doposiaľ od nás spolu s ostatnými výsledkovými listami 
- genetické vyšetrenie bude pre spádový región nášho laboratória zabezpečovať ambulancia klinickej 

genetiky FNsP F.D.Roosevelta v B.Bystrici, tel.: 048 /441 3378. Tu je potrebné dohodnúť termín 
vyšetrenia tehotnej.

Uvedené zmeny vstupujú do platnosti od 24.10.2022 a súvisia s dočasným výpadkom činnosti ambulancie 
klinickej  genetiky MUDr. Kvasnicovej v B.Bystrici, ktorá pre nás genetické vyšetrenia doposiaľ vykonávala.

Vaša spätná väzba je pre nás veľmi cenná, preto nás v prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok
neváhajte kontaktovať: Tel. 047/4333 210, 211. peter.secnikjr@sklab.sk.

Vážení kolegovia,
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