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Konsultacje w sprawie leczenia
niepłodności
28 maja 2015 - 08:26:21

Pomagają w leczeniu niepłodności.
Do 15 czerwca można skorzystać z
bezpłatnych konsultacji u
specjalistów, które dotyczą
bezpłodności i możliwości jej
leczenia.

Projekt skierowany jest zarówno do kobiet jak i mężczyzn:

– mówił Radiu Jura lekarz Dariusz Mercik.

Kto może zgłosić się do programu?
Do programu mogą zgłosić się kobiety w wieku 20-40 lat oraz mężczyźni w wieku 20-50 lat,

którzy bezskutecznie starają się zajść w pierwszą lub kolejną  ciążę lub odkładają decyzję o

dziecku na później.

– Szczególnie pary, które mimo regularnego współżycia bez zabezpieczeń przez okres roku

nie mogą zajść w ciążę, powinny zgłosić się do specjalisty zajmującego się leczeniem

niepłodności oraz wykonać badania diagnostyczne – mówi dr Mercik. Im wcześniej zostanie

zdiagnozowana przyczyna problemu i zastosowana odpowiednia terapia, tym większe szanse

na posiadanie biologicznego potomstwa – tłumaczy specjalista Gyncentrum.

Gdzie zgłosić się na wizytę?
Inicjatorem i realizatorem programu jest katowicka Klinika Leczenia Niepłodności i

Diagnostyki Prenatalnej GYNCENTRUM, której oddział od  marca jest także w Częstochowie

przy ulicy Kozielewskiego 9.

Aby skorzystać z bezpłatnej konsultacji, należy umówić się na wizytę w klinice Gyncentrum w

dniach 23 maja – 15 czerwca, dzwoniąc pod nr tel. 34 506 57 65. Liczba miejsc jest

ograniczona i decyduje kolejność zapisów.
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