Badania wymagane do zabiegu IVF/ICSI
PACJENTKA: przygotowująca się do pobrania komórek jajowych powinna mieć wykonane:

GR.KRWI (oryginalny wynik z laboratorium)
HBS antygen, HIV, WR (VDRL), HCV, p/c anty HBc
Różyczka IgG, IgM
Cytomegalia IgM, IgG
Toxoplazmoza IgG, IgM
Morfologia
APTT, INR
NA, K
glukoza
AMH
FSH (2-3dc)
TSH
USG PIERSI do 10 dnia cyklu
Cytologia
Czystość pochwy
Chlamydia T – wymaz z tarczy i kanału szyjki macicy oznaczany metodą PCR
Wymaz z kanału szyjki macicy na obecność: Ureoplasma, Mycoplasma (zależnie od wskazań decyduje lekarz)
*KARIOTYP (zależnie od wskazań decyduje lekarz)
*p/c HTL V-I, antygen RhD, malaria, T.crusi (dla pacjentów podróżujących lub pochodzących z obszarów
endemicznych)
Badania wirusologiczne i wymazy z dróg rodnych ważne są przez okres 3 miesięcy. Badania hormonalne
ważne są 6 miesięcy, USG piersi i cytologia ważne są 12 miesięcy.
PACJENT: przygotowujący się do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego powinien mieć wykonane:
GR.KRWI (oryginalny wynik z laboratorium)
HBS antygen, HIV, WR (VDRL), HCV, p/c anty HBc
Cytomegalia IgM, IgG
Semiogram (badanie nasienia z oceną morfologii plemników)
*KARIOTYP, AZF, CFTR (zależnie od wskazań decyduje lekarz)
*SCD (DFI) lub MSOME (ze wskazań lekarza)
Badania wirusologiczne ważne są przez okres 3 miesiące.
Przed rozpoczęciem leczenia należy dostarczyć podpisana ZGODĘ DO PRZEPROWADZENIA ZABIEGU
ZAPŁODNIENIA POZAUSTROJOWEGO oraz wyniki powyższych badań.
W przypadku par będących lub nie będących w związku małżeńskim, para dostarcza zgodne OŚWIADCZENIE
potwierdzające, ze pozostaje w związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu.
W przypadku par będących lub nie będących w związku małżeńskim a korzystających z nasienia dawcy lub zarodków
dawców należy dostarczyć zaświadczenie o złożeniu oświadczenia zgodnie z art. 751 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. –
Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583); partner oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że będzie
ojcem dziecka, które urodzi się w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji z zastosowaniem tych komórek albo
tego zarodka, a kobieta ta potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka
będzie ten mężczyzna.

