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Sprawdź wiadomości z 19 czerwca 2015

wiadomości

najnowsze wiadomości

Konsultacje w sprawie leczenia
niepłodności

Uwaga od poniedziałku (22.06.) zmiany w kursowaniu
autobusów
19 czerwca 2015 - 08:11:43

Kategoria: Wiadomości

W sobotę (20.06.) do naszego regionu zjadą najlepsze pary
taneczne z całego kraju

28 maja 2015 - 08:26:21

19 czerwca 2015 - 07:07:16

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

Kategoria: Wiadomości

Pary korzystające z in vitro część przygotowań będą mogły
odbyć na miejscu
19 czerwca 2015 - 07:00:42

Kategoria: Wiadomość dnia

Kończy się sezon w częstochowskim teatrze
18 czerwca 2015 - 18:30:02

Kategoria: Wiadomość dnia

fot. invitro.blogx.pl

PESEL jest obowiązkowy! Przypomina kuratorium
18 czerwca 2015 - 17:04:24

Kategoria: Wiadomości

Projekt skierowany jest zarówno do kobiet jak i mężczyzn:
00:00

00:32

Lekkoatletyka cieszy się popularnością wśród uczniów szkół
podstawowych

– mówił Radiu Jura lekarz Dariusz Mercik.

18 czerwca 2015 - 16:53:32

Kategoria: Sport

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.

Miało być romantycznie, wyszło jak wyszło
18 czerwca 2015 - 16:52:14

Kategoria: Wiadomości

Sąd w Świeciu wydał wyrok w sprawie osób
odpowiedzialnych za śmiertelny wypadek na Jurze
18 czerwca 2015 - 16:44:19

Kategoria: Wiadomość dnia

W Częstochowie odbyły się eliminacje Młodzieżowych
Indywidualnych Mistrzostw Polski
18 czerwca 2015 - 16:37:37

Kategoria: Sport

Plenerowe studio Radia Jura: W sobotę Raków Częstochowa
walczy o awans do I ligi!
18 czerwca 2015 - 16:20:17

Kategoria: W Radiu Jura

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ!

 Częstochowa  in vitro  niepłodność  wiadomości z Częstochowy
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przeczytaj podobne artykuły
Chcesz rozpocząć swoją pierwszą pracę, a jednocześnie otworzyć własną firmę? 20 maja 2015
Jedziesz autem do urzędu? To może być bardzo kłopotliwe 4 maja 2015
Nie żyje wybitny historyk, profesor dr hab. Ryszard Szwed 20 maja 2015
I Jurajski Festiwal Społeczności PaT jutro w Częstochowie 21 maja 2015
W sobotę (20.09.) szpital na Parkitce organizuje II Częstochowskie Dni Profilaktyki 19 września 2014
Zarząd Dróg zaprasza rowerzystów na spotkanie 25 maja 2015
Szkolenia u komandosów w Lublińcu: nabór nie został jeszcze ogłoszony 7 kwietnia 2015
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