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0 2  wydrukuj artykuł  prześlij dalej  komentarze

W Częstochowie rusza pierwszy w Polsce projekt, który umożliwia
kobietom diagnostykę płodności.

Każda z pań będzie mogła skorzystać z bezpłatnej konsultacji, podczas której
doświadczeni specjaliści w zakresie leczenia niepłodności odpowiedzą na wszystkie
pytania nurtujące pacjentkę, a także, jeśli będzie taka konieczność, zalecą dalszą
diagnostykę.

Dla 30 pacjentek przygotowana została również pula 30 bezpłatnych badań hormonu
AMH. Jest to proste badanie, określające rezerwę jajnikową, czyli ilość komórek
jajowych, oraz ich jakość. Wyniki badań AMH sygnalizują także przedwczesne
wygasanie jajników i menopauzę.

Do programu mogą zgłosić się kobiety w wieku 2040 lat, które bezskutecznie starają
się zajść 
w pierwszą lub kolejną ciążę lub odkładają decyzję o dziecku na później.

Inicjatorem i realizatorem programu jest katowicka Klinika Leczenia Niepłodności i
Diagnostyki Prenatalnej Gyncentrum.

Aby skorzystać z bezpłatnej konsultacji, należy umówić się na wizytę w klinice
Gyncentrum do dnia 
14 kwietnia 2015 r., dzwoniąc pod nr tel. 34 506 57 65. Liczba miejsc jest ograniczona i
decyduje kolejność zapisów.
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Pomorze: ginekolog skazany za
molestowanie nieletnich, znów
odpowie przed sądem

Prof. Wysocki: system wyłoży się z
powodu braku pielęgniarek

W Wyszkowie gorąco. Mieszkańcy
popierają strajkujące pielęgniarki,
władze przeciwnie

Prof. Bień: geriatria zwiększa
szanse na samodzielność seniorów

Sopot: wystawa artystów i osób
leczących się psychiatrycznie

Raport: kiepsko z naszą fizyczną
aktywnością; przyznaliśmy się

Prof. Imiela: interniści powinni się
szkolić wspólnie z geriatrami

NRL ws. limitów przyjąć na
kierunki: lekarski i lekarsko-
dentystyczny
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Najważniejsze informacje portalu rynekzdrowia.pl
prosto na Twój email

Częstochowa: rusza program profilaktycznych
badań płodności kobiet
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Prof. Wysocki: system wyłoży
się z powodu braku
pielęgniarek

Prof. Bień: geriatria zwiększa
szanse na samodzielność
seniorów

Sopot: wystawa artystów i
osób leczących się
psychiatrycznie

Raport: kiepsko z naszą
fizyczną aktywnością;
przyznaliśmy się

Prof. Imiela: interniści powinni
się szkolić wspólnie z
geriatrami
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