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Jsme univerzitní centrum asistované reprodukce, nejsme
komerční centrum a nezatěžujeme klienty zbytečnými výdaji při
umělém oplodnění.

C E N T R U M A S I S T O VA N É R E P R O D U K C E

CAR 01 BRNO

GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÁ
KLINIKA
LF MU a FN Brno

Provedeme veškerá vyšetření ženy i muže
a následnou komplexní léčbu na nejvyšší úrovni.

Veškerá standardní vstupní vyšetření jsou bezplatná, hrazená
zdravotními pojišťovnami.

Naše IVF centrum má nejdelší tradici v léčbě neplodnosti v České republice. První „dítě ze zkumavky“ se u nás narodilo již v roce 1982.

NABÍZÍME:

špičkově vybavené laboratoře
všechny dosud známé metody a techniky umělého
oplodnění (ICSI, PICSI, AH…)
program dárcovství spermií, vajíček a embryí
preimplantační genetickou diagnostiku
rozsáhlou databázi dárkyň vajíček i dárců spermií

Nedaří se Vám
otěhotnět?

Máte zájem pracovat ve Fakultní nemocnici Brno?
Ve Fakultní nemocnici Brno se můžete uplatnit v oborech:

Lékař
Farmaceut
Jiný odborný pracovník VŠ

Nelékařský zdravotnický pracovník
Dělník
Technicko-hospodářský pracovník

Váš cíl je i naším cílem.

na těchto pracovištích: Bohunice, Dětská nemocnice, Porodnice
Aktuální informace o volných pracovních místech najdete na
www.fnbrno.cz/pracovni-prilezitosti

Kontaktní osoba pro Vaše dotazy:

Alena Stehlíková, tel. 5 3223 3724, 5 3223 3297
e-mail: stehlikova.alena@fnbrno.cz
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Metody a techniky asistované reprodukce provádíme v celé
šíři – od nejjednodušších, jako intrauterinní inseminace, až
po in vitro fertilizaci doplněnou kontinuálním monitorováním
vývoje embryí nebo preimplantační genetickou diagnostikou.

Spermie pro oplozování
připravujeme nejen
standardní metodou,
ale i nejmodernějšími
metodami preselekce
zralých a zdravých spermií.
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KLINIKA
LF MU a FN Brno

Podrobné vyšetření příčin neplodnosti
je předpokladem úspěchu léčby.

VYŠETŘENÍ ŽENY:

hormonální vyšetření
průchodnost vejcovodů
vyšetření dělohy
genetické a imunologické vyšetření
vyšetření endometriózy
vyšetření ovariální rezervy

Čekací doby jsou u nás minimální.

Vybereme nejvhodnější metodu stimulace ovulace.
Doporučíme vám nejvhodnější laboratorní metody.
Nabízíme sexuologické a psychologické konzultace.
Po úspěšném otěhotnění zajistíme veškerou péči
včetně prenatální diagnostiky, poradny pro riziková
těhotenství a porodu.

Více než 30 let klinických zkušeností

podložených vědecko-výzkumnou činností se odráží
VYŠETŘENÍ MUŽE:

spermiogram
stanovení integrity DNA spermií
hormonální vyšetření
urologické vyšetření
genetické a imunologické vyšetření
Dle výsledků sestavíme pro vás individuální plán léčby.

www.fnbrno.cz

www.facebook.com/FNBrno

v dosahovaných výsledcích léčby, které jsou srovnatelné
s předními světovými pracovišti.

GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÁ KLINIKA
LF MU a FN Brno

