
Quina és 
la resposta 
al teu 
problema 
per ser 
mare? 

Dexeus
Salut de la dona ATENCIÓ INTEGRAL EN OBSTETRÍCIA, 

GINECOLOGIA I MEDICINA DE LA REPRODUCCIÓ 

MEDICINA DE LA REPRODUCCIÓ 
ESTUDI INTEGRAL DE FERTILITAT



Actualment, els trastorns de fertilitat afecten 
un 15% de la població. Moltes són les 
causes que poden influir en la disminució de 
la fertilitat, però ara, als clàssics problemes 
físics se’ls ha sumat el ritme de vida actual, el 
retard de la maternitat, l’estrès i certs factors 
ambientals.

Prop del 90% dels 
problemes d’esterilitat 
es poden diagnosticar, 
i la immensa majoria tractar. 



Què és l’Estudi integral de fertilitat?

El primer pas per afrontar un problema de fertilitat és aconseguir un 
diagnòstic. Per això, a Salut de la Dona Dexeus hem desenvolupat 
un protocol mèdic propi amb l’objectiu de poder diagnosticar les 
causes de l’esterilitat i orientar les parelles que acudeixen al nostre 
centre cercant ajuda per aconseguir un embaràs. 

Per què fer-se l’Estudi integral de fertilitat?

• L’Estudi integral de fertilitat ens permet detectar a temps si 
   pateixes alguna anomalia, diagnosticar-la i orientar-te perquè 
   puguis ser mare. 

• En el cas que els resultats de les proves no siguin determinants, 
   el nostre equip mèdic demanarà una segona fase de proves 
   complementàries per tal de poder diagnosticar el problema 
   i tractar-lo.

• En el cas que pateixis una malaltia hereditària, l’estudi s’ha de 
   complementar amb un estudi genètic per tal de disposar d’un 
   diagnòstic precís i poder proposar-te un tractament concret que 
   et permeti ser mare d’un nen lliure de la malaltia. 

• Als pacients que no han tingut èxit en tractaments de 
  reproducció previs, els farem proves específiques i 
  individualitzades del problema per tal de determinar les variacions 
  necessàries perquè el nou tractament conclogui amb èxit. A Salut 
  de la Dona Dexeus acumulem una àmplia experiència en aquest 
  tipus de diagnòstics, ja que un 40% de les nostres pacients 
  acudeixen a nosaltres després d’haver-se sotmès a tractaments 
  fallits en altres centres de reproducció assistida. 

Mitjançant 
l’Estudi integral 
de fertilitat 
tindreu un 
diagnòstic 
davant d’un 
problema de 
fertilitat



Quan fer-lo?

• Si sou una parella menor de 35 anys que fa més d’un any que 
   busca un embaràs.

• Si sou una parella major de 35 anys que fa més de 6 mesos que 
   intenta tenir un fill. 

• Si sou una parella en què un dels dos, o tots dos, teniu 
   antecedents mèdics d’esterilitat, infeccions pelviana, etc. i voleu 
   tenir un fill. 

• Si sou una parella en què un dels dos, o tots dos, teniu una 
   malaltia hereditària i voleu tenir un fill.

• Si heu patit més de dos avortaments.

• Si sou una parella que no ha tingut èxit amb tractaments o 
   tècniques de reproducció assistida anteriors.

• Si voleu una segona opinió mèdica.

Què passa després de realitzar l’Estudi 
integral de fertilitat?

A Salut de la Dona Dexeus fem aquestes proves amb l’objectiu 
d’obtenir un diagnòstic clar i orientar-te sobre les diferents 
opcions de què disposem actualment. 

Encara que hi ha casos que es resolen espontàniament sense 
necessitat d’intervenció mèdica, en general no sempre hi ha 
una solució simple per a l’esterilitat, i hem de recórrer a 
tractaments de reproducció assistida. 

Des de 1979, a Salut de la Dona Dexeus treballem cada dia per 
solucionar els problemes de fertilitat de les nostres pacients. Per 
això comptem amb diferents tractaments i tècniques de reproducció 
assistida, amb la finalitat d’augmentar les possibilitats d’embaràs de 
la manera més efectiva i segura possible.

Mitjançant 
un diagnòstic, 
podrem saber 
com orientar-vos 
per poder 
ser pares



Per a més informació, consulta el nostre web www.dexeus.com 

Segueix-nos a:

Dexeus Mujer

@DexeusMujer

DexeusMujer

dexeusmujer

Salut de la Dona Dexeus. 
Gran Vía Carles III, 71-75. 
08028 Barcelona. 

Tel. 93 227 47 12

T’interessa?

L’Estudi integral de fertilitat a Salut de la Dona Dexeus es fa al 
mateix centre i per un equip especialitzat, i inclou:

• 1a visita amb el nostre ginecòleg: es durà a terme entre el teu 3r 
   i 5è dia del cicle, amb l’objectiu de poder realitzar totes les 
   proves necessàries el mateix dia.
   - Història clínica: entrevistes, antecedents familiars i personals, i 
   hàbits de parella. 
   - Anàlisis hormonals (FSH, Estradiol i TSH). 
   - Antimulleriana. 
   - Ecografia ginecològica (perfil ovàric). 
   - Seminograma (només inclòs en l’Estudi bàsic de la parella).
   
• Visita de lliurament de resultats: 
   - El nostre ginecòleg et lliurarà els resultats de les proves, 
   t’informarà del diagnòstic i t’orientarà sobre les teves diferents 
   opcions, presents i futures. 
   
En el cas que els resultats de les proves no siguin determinants, 
el nostre equip mèdic demanarà una segona fase de proves 
complementàries per tal de poder diagnosticar el problema i 
tractar-lo.

El preu de l’Estudi integral de fertilitat és de:

Si estàs interessada a fer-te l’Estudi integral de fertilitat, 
consulta-ho amb el teu ginecòleg o posa’t en contacte amb el 
nostre Servei d’Atenció a la Pacient.

250 €
Estudi bàsic 
de la dona 

350 €
Estudi bàsic 
de la parella
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