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CENTRUM LECZENIA NIEPŁODNOŚCI SANUS PARDUBICE
Osobiste podejście w leczeniu niepłodności jest dla nas rzeczą naturalną. Całkowita
opieka medyczna jest planowana i realizowana przez jednego lekarza prowadzącego,
embriolaga i zespół pielegniarek.
O NAS
Centrum rozrodu wspomaganego SANUS w Pardubicach (Centrum asistované reprodukce
SANUS Pardubice) kontynuuje długotrwałą działalność Sanatorium SANUS w mieście
Hradec Králové, eksploatowanego przez spółkę „Pierwszy prywatny ośrodek chirurgiczny“
(První privátní chirurgické centrum, s. r. o.). W Pardubicach stworzono klinikę dla
niepłodnych par już w 2001 roku. Od 2005 roku jesteśmy posiadaczami certyfikatu jakości
ISO. Dzisiaj nasze Centrum zapewnia nie tylko kompleksową diagnostykę i leczenie
niepłodności, z użyciem wszystkich obecnych nowoczesnych metod zapłodnienia in vitro, ale
także oferuje metody mikromanipulacji, jak również długotrwałe przechowywanie komórek
rozrodczych i zarodków, oraz program dawstwa spermy i komórek jajowych i badań
genetycznych. W Pardubicach więc mamy nowocześnie wyposażone centrum, z
doświadczonym zespołem lekarzy, pielęgniarek i embriologów.
Każdego roku w naszym centrum wykonujemy około 600 cykli leczenia IVF. W przypadku
transferu świeżych zarodków, osiągnęliśmy w 2011 roku 48 % skuteczności leczenia, w
przypadku transferu embrionów krioprezerwowanych – 35 %. Te wyniki są znacznie powyżej
średniej krajowej. Nasi specjaliści w dziedzinie medycyny reprodukcyjnej są w codziennym
kontakcie z nowoczesnym światem nauki wspomaganego rozrodu.
W ramach działań naszego zespołu oferujemy Państwu użycie najnowocześniejszych metod
technologii w leczeniu niepłodności, poprzez zapłodnianie in vitro (IVF).
Zapewniamy kompleksową pomoc w koncepcji dziecka:
•
•
•
•
•
•

wykonujemy diagnostykę przyczyn niepłodności pary
zapewniamy badania ginekologiczne, genetyczne oraz andrologiczne
wykonujemy operacje gniekologiczne
korzystamy z najnowocześniejszych metod wspomaganego rozrodu
wykonujemy kriokonserwację materiału genetycznego (sperma, zarodki)
oferujemy kompleksowy program dawstwa

Nasze Centrum rozrodu wspomaganego mieści się w nowym, nowoczesnym budynku
polikliniki w centrum Pardubic. Miasto Pardubice posiada dobre, szybkie połączenie drogowe
i kolejowe oraz międzynarodowy port lotniczy. Odległość centrum od polsko-czeskiego
przejścia granicznego w Kudowie-Zdróju – Nachodzie, to około 1 godziny samochodem.
Informacje kontaktowe znajdziecie w naszej witrynie internetowej:
http://pardubice.sanus.cz/cs/centrum-asistovane-reprodukce-lecba-neplodnosti-umeleoplodneni/pardubice/kde-nas-najdete/

