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Wielu ludzi traktuje małżeństwo i ojcostwo jako naturalne prawo każdego
człowieka. Niestety nie zawsze jest to możliwe w sposób całkowiecie naturalny,
bez pomocy medycyny. Światowa Organizacja Zdrowia ocenia, że aż co piąta
para ma różnego stopnia problemy z poczęciem dziecka. Dla wielu z nich jest to
choroba nie tylko w sensie medycznym, ale również społecznym; często jest to
przyczyną konfliktów pomiędzy małżonkami. Wszystko to powoduje, że wiele
bezdzietnych par czuje się osamotnionych w walce o dziecko, nie mają się do
kogo zwrócic o pomoc.
Każde małżeństwo stanowi dla nas osobistą hitorię choroby, do której
podchodzimy indywidualnie i leczymy według aktualnej wiedzy medycznej na
ten temat. Jako jeden z nielicznych ośrodków w Polsce mamy mozliwość
niesienia pomocy również tym parom, gdzie mężczyzna nie ma własnych
plemników. Korzystamy wówczas z nasienia dawców. Problem niezwykle
delikatny, ale wystepujący nie tak rzadko… Leczenie chorób nowotworowych
polegające na chemio – bądź radioterapii pozbawia mężczyzn możliwości
posiadania własnego potomstwa. Dla wielu z nich jest to podwójny dramat.
Dlatego dotknięci chorobą nowotworową młodzi mężczyźni, nie posiadający
jeszcze własnych dzieci, mogą oddać przed leczeniem nasienie celem
przechowywania go aż do momentu założenia rodziny. Mając zabezpieczony
materiał genetyczny z okresu poprzedzającego leczenie, dajemy im realną
szansę na ojcostwo. Pomagamy również mężczyznom po cięzkich urazach
rdzenia kręgowego. Także oni mogą zastać ojcami, co w sposób naturalny
najczęsciej jest niemożliwe.
Szacujemy, że dzięki naszej pomocy przyszło na świat niemal dwa i pół tysiąca
dzieci. Ta liczba sama mówi za siebie, a prawie każdego dnia dowiadujemy się
o nowych powodzeniach. W leczeniu niepłodności niezbędne jest zrozumienie
delikatnej sytuacji w jakiej znajduje się pragnąca leczyć się para. Zawsze
podchodzimy do tego ze zrozumieniem i pełną dyskrecją. Troskliwa opieka i
słowa otuchy są w całym, nierzadko długim, procesie leczenia bardzo potrzebne
pacjentom. Poza specjalistyczną usługą medyczną zapewniamy również
możliwość korzystania z komfortowo wyposażonego zaplecza hotelowego.
Wszystko to sprawia, że wielu z naszych pacjentów przyjeżdża do nas po pomoc
w staraniach o kolejną ciążę. Są tacy, których nie zawiedliśmy po raz wtóry.
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