Centrum
fetální medicíny
a genetik y
Kombinovaný screening v I. trimestru
~ Screening vrozených vad plodu
~ Screening preeklampsie
~ Screening růstové restrikce plodu
Ultrazvukové vyšetření vícečetného těhotenství v I. trimestru
Podrobná morfologie plodu ve II. trimestru
Specializované vyšetření srdce plodu dětským kardiologem
Ultrazvukové vyšetření růstu plodu a funkce placenty
ve 35.–36. týdnu těhotenství
Neinvazivní prenatální vyšetření (NIPT)


Invazivní prenatální vyšetření
Genetická konzultace

FETMED Olomouc

FETMED Ostrava
poliklinika Hrabůvka

Horní Lán 1200/13
779 00 Olomouc

Dr. Martínka 7
700 30 Ostrava-Hrabůvka

Objednat se můžete
telefonicky na čísle:

Objednat se můžete
telefonicky na čísle:

+420 605 825 780

+420 773 190 249

www.fetmed.cz

Psychologická poradna
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Centrum
fetální medicíny
a genetik y

Podrobné hodnocení
mor fologie plodu

Ultrazvukové v yšetření
srdce plodu

VE II. TRIMESTU (20.–22. TÝDNU)

DĚTSKÝM KARDIOLOGEM (FECHO)

Hodnocení morfologie plodu ve II. trimestru těhotenství
má nesporný lékařský význam.
Cílem vyšetření je odhalit vrozené vývojové vady,
které ještě nejsme schopni rozpoznat v prvním trimestru.
Posuzuje se eventuální přítomnost ukazatelů
genetického onemocnění, přítomnost některých závažných
a vzácnějších strukturálních vad.

Jedná se zejména o:

Screeningové vyšetření srdce plodu je součástí
Podrobného hodnocení morfologie plodu
v I. a hlavně ve II. trimestru.

Podrobné vyšetření morfologie plodu.
Základní vyšetření srdce plodu.
Hodnocení rizika vrozených chromozomálních aberací a NTD.
Dopplerometrie –
průtok krve pupečníkovou tepnou a dalšími cévami plodu.

Doplnění o specilalizované vyšetření srdce plodu
může zvýšit záchyt vrozených vad srdce.

V případě potřeby používáme 3D/4D ultrazvukové vyšetření.

Máte-li zájem o ultrazvukové vyšetření srdce plodu
dětským kardiologem,
objednejte se prosím předem telefonicky.

Termín vyšetření ve 20.–22. týdnu těhotenství:
uveden v závěru zprávy I. trimestru

Tuto službu prozatím nabízíme
pouze v Olomouci: + 420 605 825 780

Podrobné hodnocení morfologie plodu ve II. trimestu
je nadstandardní, podrobnější vyšetření, které není
hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění
(mimo indikovanou péči lékařem).

Cena
1 500 Kč

Ultrazvukové vyšetření srdce plodu dětským
kardiologem (FECHO) je nadstandardní vyšetření,
které není hrazeno z prostředků veřejného zdravotního
pojištění (mimo indikovanou péči lékařem).

Cena
800 Kč

