STAŇTE SE DÁRCEM SPERMATU A POMOZTE NEPLODNÝM
PÁRŮM K VYTOUŽENÉMU DÍTĚTI
Požadavky pro dárcovství spermií:
· Dárcem se může stát každý zdravý a plodný muž ve věku od 18 do 35 let s dokončeným
středoškolským vzděláním, v jehož rodině se nevyskytuje žádné genetické nebo psychiatrické
onemocnění.

Jaká vyšetření absolvujete?
·
·
·
·

Spermiogram,
Stanovení krevní skupiny a Rh faktoru,
Vyšetření na pohlavně přenosné nemoci (HIV, hepatitis B, C a syfilis, chlamydie),
Genetické vyšetření z krve, na základě kterého se zjistí, zda nejste nositelem závažné
genetické vady s následnou konzultací s klinickým genetikem. Toto vyšetření není možné
běžně absolvovat, případně stojí až několik tisíc korun.

Co se děje potom?
· Výsledky vyšetření s Vámi projde jeden z našich zkušených pracovníků.
· Darované spermie musí být pomocí kryokonzervace zamraženy a následně skladovány
po dobu nejméně 180 dnů.
· Po uplynutí této doby dojde je kontrole serologických testů, a pokud budou výsledky nadále
negativní, spermie bude možné použít k léčbě.

Informace pro dárce:
· Samotné darování spermií je ze zákona bezúplatné, dárce však může získat finanční
kompenzaci až do výše 2.000 Kč za darování.
· Při léčbě je vždy striktně dodržována zásada anonymity mezi dárcem a příjemcem.

Proč darovat?
· Díky vstupnímu vyšetření získáte cenné informace o svém zdravotním stavu.
· Můžete pomoci neplodným párům, které Vaši pomoc potřebují a nikdy by si bez Vás nemohly
splnit svůj sen stát se rodiči.
· Naše centrum asistované reprodukce má dlouholeté zkušenosti s dárcovským programem.
Dárcovský program probíhá pod kontrolou zkušených lékařů již od roku 2003, nemusíte se
tedy bát, budete v dobrých rukou.

Chcete darovat spermie a dozvědět se tak více o Vašem zdravotním stavu a zároveň pomoci
neplodným párům? KONTAKTUJE NAŠE CENTRUM na tomto telefonním čísle:

+420 377 279 350, případně emailem na adrese: office@ivf-institut.cz. Budeme se
těšit na Vaši návštěvu!
IVF Zentren Prof. Zech – Pilsen s. r. o.
B. Smetany 2, 301 00 PLZEŇ
Web: www.ivf-institut.cz

*Kompenzace nákladů je stanovena dle Zákona 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.

