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Młodzi częstochowianie chcą korzystać z badań płodności
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Kolejny cykl badań płodności zaczyna częstochowski oddział kliniki
Gyncentrum. Pierwsza taka akcja miała ogromne powodzenie. Druga potrwa
do 15 czerwca i nie zakłada limitów ilościowych. Do tego na konsultacje
mogą się zgłaszać nie tylko kobiety

Artykuł otwarty w ramach bezpłatnego limitu prenumeraty cyfrowej
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W Polsce aż 1,5 mln par może mieć kłopot z poczęciem dziecka; w samej
 jest ich prawie 8 tys. Kiedy w mieście przy ul. Kozielewskiego 9

zaczynała działalność placówka Gyncentrum  Klinika Leczenia Niepłodności i
Diagnostyki Prenatalnej, znana dotąd głównie na Śląsku  urządziła bezpłatne
profilaktyczne konsultacje dla 100 kobiet. Teraz akcja wraca.

 Ta pierwsza znakomicie się powiodła, dlatego ją przedłużamy (jedna zmiana 
nie planujemy już darmowych badań hormonu AMH, pozwalających stwierdzić
przedwczesną menopauzę). Ale zaczynamy program bezpłatnych badań nasienia
u mężczyzn. Jedno i drugie będzie trwać do 15 czerwca  mówi Anna Iskierka
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1 Częstochowski fotograf kupił aparat z
kliszą sprzed kilkudziesięciu lat. Co

2 Jugosławia znika z Częstochowy.
"Kwadraty" mają wyglądać inaczej

3 Mamy w Częstochowie nowy sklep. Tiger
zaprosił już pierwszych klientów

4 Emerytki dały się przekonać do tajnej
operacji CBŚP. Straciły wszystkie

5 Z dawnego budynku PZU przy
Jagiellońskiej został tylko szkielet
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Artykuł otwarty w ramach bezpłatnego limitu

Wypróbuj prenumeratę cyfrową Wyborczej
Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych,

lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej.

Wypróbuj teraz za 0,99 zł za miesiąc

   

odpowiedzialna w Gyncentrum za promocję.

Zgłaszać mogą się panowie w wieku od 20 do 40 lat. Placówka obiecuje
natomiast, że nie będzie ograniczeń co do liczby chętnych.

Dr Dariusz Mercik z klinki wyjaśnia: "Badanie jest proste, nieinwazyjne i
bezbolesne. Każdy mężczyzna powinien je w swoim życiu wykonać przynajmniej
raz, zwłaszcza, jeśli należy do grup zagrożonych niepłodnością lub od dłuższego
czasu ma problemy ze spłodzeniem dziecka. Taki test pozwala ustalić m.in.
ruchliwość plemników, ich żywotność, liczbę...".

Lekarze tłumaczą, że na taką diagnostykę powinni się zdecydować panowie,
którzy mieli kiedyś jakieś operacje czy zabiegi w obrębie układu rozrodczego,
przeszli chemioterapię, terapię steroidami, a nawet nałogowi palacze papierosów,
ci, co prowadzą siedzący tryb życia lub pracują przy wysokich temperaturach.

Co do pań, to zakładany jest ten sam przedział wiekowy i podobne objawy 
bezskuteczne próby zajścia w pierwszą lub kolejną ciążę. Dla kobiet
przygotowano nielimitowane, bezpłatne konsultacje, podczas których będzie
można ocenić stan zdrowia przyszłej mamy i wstępnie rozpoznać problem. Taka
konsultacja pozwoli też pacjentkom poznać dalsze etapy diagnozowania
niepłodności oraz ewentualnego leczenia.

Organizatorzy programu kierują go szczególnie do par. Dr Mercik podkreśla, że
niepłodność nie jest problemem jednej osoby.

Z badań Fundacji Gyncentrum wynika, że aż 62 proc. mężczyzn zbadanych w
woj. śląskim może mieć problemy z poczęciem dziecka. Wśród kobiet niepłodność
coraz częściej dotyka 20latki, a wśród 30latek jest powszechna. Gyncentrum w
całości prowadzi i finansuje "Program profilaktycznych badań płodności dla
mieszkańców Częstochowy". Żeby wziąć w nim udział, należy zadzwonić  tel. 34
506 57 65. 
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Protest nie tylko pod sądem - desperat
rozbił namiot - ale i w sądzie  dziś, 07:00

Przez wielką dziurę w II Alei ruch odbywa się
po chodniku [WIDEO]  wczoraj, 21:49   1

Kolejny zboczeniec ujęty. Jeździł rowerem i
w drodze do pracy napastował kobiety
[WIDEO]  wczoraj, 21:34   1

Otwarto oferty w ostatnim z czterech
przetargów na A1. Ale kontraktów jeszcze
nie podpisano  wczoraj, 21:19   1

W budynku przy ul. Sieroszewskiego znów
będzie przedszkole  wczoraj, 17:52   1

więcej
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Jacek Podsiadł: Skazali mnie podczas
procesu, o którym przez dziewięć lat nie
wiedziałem. Pier... taką sprawiedliwość

Unijne pieniądze nie idą na rozwój,
tylko na beton. To atrapa i
marnotrawstwo. Bo co wymyśli
chodnik?

Nie lękajcie się. I bądźcie posłuszni
[BARTOŚ]
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