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Przedmiot zamówienia został określony zgodnie z nazwą i kodem określonym we Wspólnym 

Słowniku Zamówień określonym w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 w sprawie 

Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych Dz.U. WE L 340 z 16.12.2002/ oraz art. 141 ust. 4 

ustawy z dnia  27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych /Dz.U.nr 210 poz.2135/ 

 85143000-3 Usługi ambulatoryjne 

 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne 

 

1. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA 

1. Przedmiotem postępowania jest udzielanie świadczeń w rodzaju programy profilaktyczne 

i promocja zdrowia, w zakresie „Program Badań prenatalnych”, przez 

świadczeniodawców, którzy uzyskali rekomendację Zespołu ds. opracowania zasad badań 

prenatalnych w Polsce powołanego przez Ministra Zdrowia.  

 

2. ZAKRES ŚWIADCZEŃ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM POSTĘPOWANIA 

1. Porada genetyczna: 

a. Wywiady lekarskie z uwzględnieniem wywiadu genetycznego. 

b. Decyzja o włączeniu pacjentki do dalszych etapów postępowania 

diagnostycznego. 

2. Badania nieinwazyjne: 

a. Badanie USG płodu wykonane zgodnie ze standardami Sekcji USG Polskiego 

Towarzystwa Ginekologicznego – przewidzianych dla ultrasonograficznego 

badania genetycznego. 

b. Badania biochemiczne (oznaczenia w surowicy krwi). 

• PAPP-A – osoczowe białko ciążowe A. 

• AFP – alfa fetoproteina. 

• Β-hCG – wolna gonadotropina kosmówkowa (podjednostka beta) 

• Estriol – wolny estriol. 

• Inhibina A. 

3. Procedury inwazyjne  w diagnostyce prenatalnej. 

• Biopsja trofoblastu. 

Termin wykonania: 10 – 12 tydzień ciąży. Wykonywane pod kontrolą USG w celu  

pobrania fragmentu kosmówki w badaniach genetycznych.  

• Amniopunkcja. 
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Termin wykonania 13 – 18 tydzień ciąży. Wykonywane pod kontrola USG w celu 

uzyskania płynu owodniowego zawierającego komórki płodu. Uzyskany materiał 

poddawany jest badaniom biochemicznym i cytogenetycznym. 

• Kordocenteza 

Wykonywana w wyselekcjonowanych przypadkach zwykle po 18 tygodniu ciąży. 

Celem badania jest uzyskanie krwi płodu dla przeprowadzenia badań 

cytogenetycznych. 

4. Badanie cytogenetyczne. 

Badania genetyczne obejmują: 

- hodowlę komórkową, 

- wykonywanie preparatów do analizy cytogenetycznej                   

  (techniki  prążkowe), 

- analizę mikroskopową kariotypu, 

- analizę FISH (hybrydyzacja In situ z wykorzystaniem fluorescencji). 

- analizę DNA w przypadkach chorób monogenicznych. 

 

2. SYSTEM FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ  

1. Do finansowania świadczeń w ramach – „Programu badań prenatalnych”, stosuje się- 

określony w ogólnych warunkach umów - „System finansowania świadczeń, dla których 

określono cenę jednostkową”. 

2. Jednostką rozliczeniową dla kontraktowanych przez Fundusz świadczeń w tym zakresie 

jest punkt rozliczeniowy. 

3. Wszystkie świadczenia w programie badań prenatalnych wycenione są punktowo, ich 

wartości przedstawione są w tabeli poniżej. 

4. Kwota zobowiązania w umowie stanowi iloczyn ceny jednostkowej i liczby punktów. 

5. Rozliczenie następuje narastająco w czasie trwania umowy przy założeniu, że okresem 

sprawozdawczym jest 1 miesiąc kalendarzowy. 

6. Wraz z ogłoszeniem postępowania na realizację programu, Narodowy Fundusz Zdrowia 

określi cenę maksymalną punktu. 

7. W cenę jednostkową wliczony jest koszt ewentualnego powtórzenia badania z powodów 

technicznych. 
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L.p. Nazwa świadczenia W artość punktowa 
swiadczenia

1 Porada genetyczna 6
2 Badania biochemiczne - AFP 7
3 Badania biochemiczne - PAP P-A 16
4 Badania biochemiczne - β-HCG 5
5 Badania biochemiczne - Estriol 5
6 Badania biochemiczne - Inhibina - A 12
7 Badania cytogenetyczne obejmujące

molekularną i biochemiczna ocenę materiału 230

8 Badanie ultrasonograficzne - genetyczne 30
9 Amniopunkcja 50

10 Biopsja trofoblastu 50
11 Kordocenteza 50
12 Diagnostyka molekularna mukowiscydozy 77

13 Diagnostyka molekularna fenyloketonurii i
hiperfenyloalaninemii 47

14 Diagnostyka molekularna zespołu łamliwego
chromosomu X 25

15 Diagnostyka molekularna rdzeniowego zaniku
mięśni (SMA - choroba W erdnig-Hoffmana) 20

16 Diagnostyka molekularna recesywnej postaci
głuchoty wrodzonej 19

17 Diagnostyka molekularna dystrofii mięśniowej
Duchenne'a i Beckera 43

18 Diagnostyka molekularna choroby Friedreicha 19

19 Diagnostyka molekularna wrodzonych dysplazji
kostnych 31

20
Diagnostyka molekularna wrodzonego
przerostu kory nadnercza (zespół nadnerczowo-
płciowy, deficyt 21-hydroksylazy steroidowej)

125

21
Diagnostyka molekularna złożonych aberracji
chromosomowych oraz zespołów mikrodelecji w
przypadkach upośledzenia umysłowego

250

22 Diagnostyka molekularna zespołu Smitha,
Lemliego i Opitza (SLO) 68

23 Diagnostyka molekularna siatkówczaka
płodowego - retinoblastoma (RB) 91

24 Diagnostyka molekularna choroby Huntingtona
(HT) 21
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3. POPULACJA OBJĘTA PROGRAMEM 

 

1. Kobiety w ciąży od 35 roku życia.  

2. Kobiety w ciąży u których w poprzedniej ciąży stwierdzono aberracje chromosomalne 

u płodu. 

3. Kobiety w ciąży u których stwierdza się występowanie strukturalnych aberracji 

chromosomowych w rodzinie. 

4. Kobiety w ciąży o znacznie zwiększonym ryzyku urodzenia dziecka dotkniętego chorobą 

uwarunkowaną monogenicznie lub wieloczynnikowo. 

5. Kobiety w ciąży u których w obecnej ciąży stwierdzono nieprawidłowe stężenie 

biochemicznych markerów dobrostanu ciąży lub nieprawidłowy  wynik badania USG. 

 

5. WYMAGANIA SZCZEGÓLNE DLA OFERENTÓW  

 

Do realizacji programu przystąpić mogą Zakłady i Kliniki posiadające doświadczenie w 

zakresie diagnostyki prenatalnej oraz wyposażone w aparaturę umożliwiającą wykonanie 

określonej liczby procedur, które otrzymały rekomendację Konsultantów Wojewódzkich w 

zakresie położnictwa i ginekologii a zakłady genetyki odnośnie jakości badań prenatalnych. 

 

Świadczeniodawcy przystępujący do postępowania muszą spełniać wymagania określone w 

obowiązujących przepisach, w szczególności w: 

1. rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1992r. W 

sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i 

sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. 92.74.366 

z późn. Zm.) – w odniesieniu do zakładów opieki zdrowotnej; 

2. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2000r. W sprawie wymagań, jakim 

powinny odpowiadać pomieszczenia , urządzenia i sprzęt medyczny, służące 

wykonywaniu indywidualnej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej i 

grupowej praktyki lekarskiej (Dz. U. Nr 20, poz.254) – w odniesieniu do praktyk 

lekarskich 

3. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2003r. W sprawie 

szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z aparatami rentgenowskimi o energii 
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promieniowania do 300 keV stosowanymi w celach medycznych (Dz. U. 

03.173.1681); 

4. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 grudnia 2002r. W sprawie warunków 

bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych oraz 

sposobu wykonywania kontroli wewnętrznej nad przestrzeganiem tych warunków 

(Dz. U. 02.241.2098). 

 

5.1. WYMAGANIA W ZAKRESIE KWALIFIKACJI PERSONELU I APARATURY 

 
Jednostki pionu położniczego: 

1. W zakresie badań USG 

- pracownia wykonująca badania USG powinna posiadać rekomendację Sekcji USG 

Polskiego Towarzystwa  Ginekologicznego, zatrudniać powinna przynajmniej dwóch 

lekarzy ginekologów posiadających certyfikaty sekcji uSG Polskiego Towarzystwa 

ginekologicznego w tym co najmniej jeden powinien być przeszkolony w zakresie 

wykonywania ultrasonograficznych badań genetycznych; 

- aparat ultrasonograficzny wyposażony w dwie głowice: convex przezbrzuszny 3,5 – 5(6) 

MHz i głowicę przezpochwową 7 – 9)\(10) MHz, umożliwiający uzyskiwanie 

powiększeń  oglądanego obrazu minimum 75% oraz pomiar odległości w krokach 0,1 

mm, umożliwiający także stosowanie techniki kolorowego Dopplera. 

 - komputer wraz z oprogramowaniem umożliwiającym kalkulację ryzyka według FMF 

(Fetal Medical Foundation). 

2. W zakresie badań biochemicznych  

- możliwość pobierania krwi w celu przeprowadzenia zakreślonych programem badań. 

3. W zakresie badań diagnostyki inwazyjnej 

- możliwość i umiejętność wykonywania biopsji trofoblastu, amniopunkcji i kordocentezy. 

 

Jednostki pionu genetycznego 

1. Poradnia genetyczna, zatrudniająca co najmniej jednego specjalistę w zakresie genetyki 

klinicznej. 

2. Pracownia genetyczna, zatrudniająca co najmniej jednego specjalistę w zakresie genetyki 

klinicznej z zapleczem technicznym umożliwiającym wykonywanie badań: 

- hodowla komórkowa, 

- wykonywanie preparatów do analizy cytogenetycznej (techniki prążkowe), 
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- analiza mikroskopowa kariotypu 

- analiza FISH (hybrydyzacja In situ z wykorzystaniem   fluorescencji). 

- badanie DNA w przypadkach chorób monogenicznych. 

- pełna biochemia badania płynu owodniowego. 

 
6. Zasady współpracy w zakresie realizacji programu badań prenatalnych z poradniami 

ginekologicznymi i ośrodkami referencyjnymi  I i II stopnia. 

 

Włączenie pacjentek do programu opiera się na realizacji przez jednostki świadczeń 
wymagalnych zawartych w kalendarzu badań przewidzianych dla kobiet w ciąży 
opublikowanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie 
zakresu świadczeń zdrowotnych, w szczególności badań przesiewowych oraz okresów, 
w których te badania są przeprowadzane. (Dz.U.03.139.1337) 
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