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W województwie śląskim co czwarty mężczyzna może mieć
problemy z płodnością  tak ma wynikać z danych Kliniki Leczenia
Niepłodności Gyncentrum.

Kłopoty z poczęciem dziecka może mieć 62 proc. pacjentów, którzy wzięli udział w akcji
prozdrowotnej. Tylko 38 proc. przebadanych osób w zakresie siedmiu kluczowych
markerów płodności uzyskało wyniki co najmniej powyżej dolnej granicy normy WHO
2010.

Szacuje się, że problem niepłodności w Polsce dotyczy już co piątej pary starającej się o
dziecko. Światowa Organizacja Zdrowia określiła niepłodność jako chorobę społeczną.

To pierwsze takie dane jakie powstały na Śląsku. Są zwieńczeniem kilkumiesięcznych
akcji społecznoedukacyjnych zainicjowanych przez Fundację Gyncentrum.

W ramach trzymiesięcznych kampanii mieszkanki i mieszkańcy Śląska mogli bezpłatnie
wykonać badania hormonalne oraz nasienia, oceniające szanse na posiadanie
potomstwa.

Więcej: www.dziennikzachodni.pl
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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

Badanie: czego oczekują pacjenci
od ustawy o zdrowiu publicznym
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