МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ”АД гр.КЪРДЖАЛИ
www.hospital-kj.com 6600 Кърджали, бул.”Беломорски” № 53, п.к.71, тел./факс:0361/6-82-95; Изп.директор: 6-83-83, hospital_kj@abv.bg

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНАТА ЛАБОРАТОРИЯ
Телефон:+359 36 1 68 438

ЗАЯВКА
В Н И М А Н И Е! Попълва се от насочващ лекар в 2 ЕКЗЕМПЛЯРА.

За дородова диагностика документът се попълва от АГ специалиста,извършващ амниоцентезата и хорионбиопсията
Посочете начина на плащане:

 По клинична пътека №1(_______________)

___________________________________________
лечебно заведение,сключило договор с НЗОК

 Изследването НЕ Е по клинична пътека

__________________________________

____________

име на насочващ лекар от лечебното заведение

подпис

Внимание:
 При неизползване на клинична пътека лабораторията е длъжна да информира пациента
 В случай,че изследването не се покрива от клинична пътека,то се заплаща по ценоразпис,утвърден от Изпълнилния директор на
МБАЛ”Ат.Дафовски”

№

Документирани и посочени клинични
данни за група болести(*) или клинична
диагноза с код МКБ 10

НАЗНАЧАВАНЕ - Вид изследване
Оградете

№

срещу подпис
ДОРОДОВА

1-2

® Биохимичен скрининг за болест на Даун, b-hCG/PAP-A
БХС1

3-4

® Биохимичен скрининг за болест на Даун, b-hCG/AFP
БХС2

5-6

® Биохимичен скрининг за болест на Даун,
b-hCG/AFP/uE3 БХС2

7-8

® ДНК дородов фрагментен анализ за хромозомни
болести
Цитогенетичен дородов анализ

910
11-12 ® ДНК дородов анализ за моногенни болести

13-14 ® Ензимна дородова диагностика на лизозомни болести

Подпис
на лекар

Цени

ДИАГНОСТИКА
Провежда се при бременни жени в 1113+6седмица
Провежда се при бременни жени в 15-20
седмица
Провежда се при бременни жени в 15-20
седмица
Риск за тризомия 21, тризомия18, тризомия
13
Риск за бройни и големи структурни и
хромозомни аномалии
Риск за моногенна болест в семейството
доказан в НГЛ
Риск за лизозомна болест в
семейството,доказана в НГЛ

40лв.
40лв.
50лв.

ДНК анализ за моногенни болести
15-16 ® Муковисцидоза - мутации в CFTR гена хибридизационен

Муковисцидоза (CF) и позитивен потен тест

380лв.

Бета-таласемия

380лв.

анализ

17-18 ®β-таласемия – мутации в HBB гена

хибридизационен

анализ

ДНК анализ - Предразположения
19
20
21
22
23

FV, FII, PAI и MTHFR гени – мутации R506Q, 20210G-A,
4G/5G и C677T
FV,FII, и PAI или MTHFR гени - мутацииR506Q, 20210G-A
и 4G/5G/C677T
Азооспермия с CBAVD – секвениране на CFTR гена
У-микроделеции – скрининг за делеции в локуси AZFa,
AZFb и AZFc
Хемохроматоза – мутация p.C282Y в HFE гена

Повтарящи се спонтанни аборти -РАЗШИРЕН
пакет
Спонтанни аборти/тромбози – ОСНОВЕН
пакет
Азооспермия с наследствена аплазия на vas
deferens (CBAVD)
Азооспермия и олигоспермия

100лв.

Хемохроматоза - предразположение

80лв.

24

α – 1-антитрипсин- определяне на Z и S алели в A1AT
α – 1-антитрипсинов дефицит
гена
® Резултати от референтни стойности на базата на резултати или проучвания от НГЛ

80лв.
400лв.
80лв.

80лв.

Молекулярно-генетичната лаборатория в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД, гр. Кърджали работи под ръководството на:
НАЦИОЛНАЛНА ГЕНЕТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ – СБАЛАГ „Майчин дом” ЕАД, гр. София – 1431, ул. „Здраве” 2
Тел. 029172468, 029172474, GSM 0882436028, факс: 0291724669, Web: http://genetika.maichindom.com, e-mail: ngl@maichindom.com; ngl@abv.bg
Катедра по молекулярна биология и генетика Демократичен Тракийски университет блок 10, университетски град, Драгана, Александрополис, 68100 Гърция
Тел. xx-30-25510-30626 Факс. xx-30-25510-30657

 Multi-Profile Hospital for Active Treatment
“Dr. Atanas Dafovski” AD
53, Belomorski Blvd, Kardzhali, BULGARIA

