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Pat!íte k tisíc"m pár", které se pot#kají s v#skytem 
d$di%ného onemocn$ní v rodin$? 

Hledáte cestu, jak se vyhnout po%etí posti&eného dít$te 
a sou%asn$ naplnit svoji touhu po narození zdravého 
dít$te, které bude moci &ít plnohodnotn# &ivot? 

?
Genetické vy$et!ení embrya p!ed jeho p!enosem do d%lohy matky – 
tzv. Preimplanta!ní genetická diagnostika (PGD) je jedinou cestou, 
jak spolehliv% dosáhnout po"etí zdravého dít%te a vyhnout se um%lému 
p!eru$ení t%hotenství z d&vodu posti'ení plodu záva'n(m d%di"n(m 
onemocn%ním.



CO JE TO PREIMPLANTAČNÍ GENETICKÁ 
DIAGNOSTIKA (PGD)?

Jedná se o metodu, která s vyu"itím asistované reprodukce: 
• Zajistí v(b%r embrya bez genetické zát%'e je$t% p!ed jeho p!enesením do t%la matky.
• Vylou"í u po"atého dít%te konkrétní d%di"né onemocn%ní.

 Pro které páry je PGD vhodné?
•  V rodin% se ji' narodilo dít% posti'ené vzácn(m d%di"n(m onemocn%ním.
•  Oba rodi"e jsou p!ena$e"i vzácného d%di"ného onemocn%ní.
•  Jeden z partner& sám trpí vzácn(m d%di"n(m onemocn%ním.
•  Vzácné d%di"né onemocn%ní se vyskytlo u n%kterého z p!íbuzn(ch.

 Pro! absolvovat PGD práv# v Sanatoriu Repromeda?
•    PGD provádíme pro v$echna vzácná onemocn%ní a v$echny typy mutací.
•  Individuální p!ístup – v'dy se sna'íme nalézt to nejlep$í !e$ení pro danou rodinu.
• Máme ji' tém%! 15 let zku$eností s PGD.
•  Jsme první centrum nejen v #R, ale ve St!ední a V(chodní Evrop%, které PGD 

úsp%$n% provedlo.
• Vy$et!ili jsme ji' p!es 7 000 embryí.
•  Akreditovali jsme metodu PGD  dle mezinárodní zdravotnické normy ISO 15189.
•  U"inili jsme $)astn(mi stovky pár&, které p!es svoji zát%' po"ali a porodili zdravé 

dít%.

Kolik PGD stojí?
•  PGD v Repromed% je pln% hrazeno v%t$ími zdravotními poji$)ovnami.
•  Doplatky za nezbytné v(kony v rámci um%lého oplodn%ní se pohybují v pr&m%ru 

okolo 25 000 K".

V p$ípad# dotaz% se neváhejte obrátit na na&e odborníky, 
kte$í Vám rádi zodpov#dí v&echny Va&e otázky.
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více informací zde nebo na:
www.repromeda.cz/pgd-monogennich-chorob.html


