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Ustawa o in vitro daje poczucie bezpieczeństwa 
Dorota 
Abramowicz tp 

*• w, 

Rząd przyjął w tym tygodniu projekt ustawy 
o in vitro. Jedni mówią: nareszcie! Inni - kryty
kują rządowe pomysły na prawne rozwiąza
nie kwestii zapłodnienia pozaustrojowego. 
Po której Pan jest stronie? 

Zdecydowanie uważam - ustawa jest 
niezbędna. Uporządkuje wreszcie rynek, 
a lekarzom i pacjentom da duże poczucie 
bezpieczeństwa. Do tej pory sami musieli
śmy ustalać standardy, opierając się na 
zasadach wyznaczanych przez Unię Euro
pejską i wytycznych działających w Sta
nach Zjednoczonych czy w Wielkiej Bryta
nii. 

Czy to brak standardów doprowadził do dra
matu w klinice ginekologii Pomorskiego Uni
wersytetu Medycznego w Szczecinie, gdzie 
wskutek błędu przy zabiegu zapłodnienia in 
vłtro kobieta urodziła nie swoje, upośledzone 
dziecko? 

Teoretycznie nie powinno w ogóle by
ło do tego dojść. Nie wiemy, co się wyda
rzyło naprawdę w klinice w Policach, mo
ja wiedza opiera się wyłącznie na doniesie
niach medialnych. Znając jednak procedu
ry mogę podejrzewać, że albo zrobił to ktoś 
świadomie z nieznanych nam motywów, 
albo doszło do fatalnego zaniedbania. 

Rozgłos wokół tej sprawy przeciwnikom in 
vitro dał do rąk poważne argumenty. Niektó
rzy twierdzą, że jest to dowód na to, że polskie 
placówki „nie dorosły" do tego typu zabiegów. 

Niestety, takie błędy występowały 
wcześniej w Anglii, Niemczech, USA, 
w wielu innych krajach. W Polsce wydarzy
ło się to pierwszy raz. W każdym przypad
ku winne nie były procedury, tylko tzw. 
czynnik ludzki. Polskie Towarzystwo Me
dycyny Rozrodu tworzy rejestr błędów, 
gdzie zgłaszane będą wszelkie niepożąda
ne sytuacje. Tu nie chodzi o karanie, ale 
o stworzenie systemu zabezpieczeń i pro
cedur, by w przyszłości nie dochodziło 
do tego typu zdarzeń. 

Projekt zakłada powstanie w Polsce komplek
sowych ośrodków leczenia niepłodności, któ
re po spełnieniu określonych warunków otrzy
mają certyfikat ministra zdrowia. 

Dobrze, że zrezygnowano z pomysłu, 
by wszystkie procedury musiały być rea
lizowane w jednym budynku czy zespole 
budynków. Taki zapis mógłby zablokować 
niektóre ośrodki prywatne na rzecz placó
wek państwowych. Tymczasem na świe
cie trend jest odwrotny - to ośrodki pań
stwowe, prowadzące zabiegi in vitro, pry
watyzują się. 

Dlaczego? 
Zauważono, że odpowiedzialność 

w państwowych placówkach się rozmywa. 

Trudno znaleźć winnych błędu lub niepra
widłowości. W Polsce jednak często moż
na odnieść wrażenie, że niektóre przepisy 
promują ośrodki publiczne. Tak jest np. 
w przypadku reguł dotyczących statusu 
ośrodka szkolącego z zakresu medycyny 
rozrodczości. Cóż, może to się zmieni. 

Ustawa wprowadza, jak powiedział minister 
zdrowia, „jasne i czytelne zakazy niszczenia 
i handlu zarodkami i komórkami rozrodczy
mi". Czy to znaczy, że obecnie zarodki mogą 
byćniszczone, a komórki są przedmiotem han
dlu? 

Nic nie słyszałem o niszczeniu zarod
ków. Wiem jednak, że niektóre ośrodki 
w Polsce pozyskiwały komórki jajowe z Ro
sji i Izraela, 

Pozyskiwały, czyli kupowały za granicą? 
Ośrodki opłacały zabieg dawczyni 

i koszty transportu. Nie można tego jednak 
nazwać handlem komórkami jajowymi, 

TaktrudnowPolsceznaleźćdawczynie komó
rek, że trzeba ściągać je z Izraela i Rosji? 

Trudno, choć dużo się zmienia wraz 
z rosnącą świadomością młodych kobiet, 
które dowiadują się, że mogą pomóc. Usta
wodawstwo też jest istotne. Biorczynie cze
kają obecnie w długiej kolejce. Niejedno
krotnie kończy im się czas - mają 40-45 lat 
i to dla nich ostatnia szansa na dziecko. 
W takiej sytuacji nie można się dziwić, że 
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Łukaszuk uważany 
jest za jednego z naj
lepszych specjalistów 
odinvitro w Polsce. 
Specjalista II stopnia 
położnictwa i gineko
logii, należy do wielu 
polskich i zagranicz
nych towarzystw nau
kowych, kieruje Klini
ką Leczenia Niepłod
ności Invicta. 

zgadzają się na poszukiwanie komórek ja
jowych za granicą. 

Niektóre firmy, jak np. Google, sponsorują pra
cownicom, chcącym odłożyć macierzyństwo, 
mrożenie komórek jajowych. 

To bardzo dobry pomysł. Generalnie 
uważam, że wszystkie dwudziestoletnie 
kobiety powinny badać poziom AMH, Po
kazuje on tzw. rezerwę jajnikową, czyli ile 
komórek jajowych kobieta posiada. Poz
woli to na wcześniejsze uchwycenie ewen
tualnych problemów z płodnością i w razie 
potrzeby na zamrożenie komórek. Wtedy 
takie zabiegi mają duży sens. 

Co się jeszcze zmieni po wprowadzeniu usta
wy? 

Umożliwia ona zapłodnienie jedynie 
sześciu komórek w trakcie programu. 
Przy dużym doświadczeniu ośrodka i od
powiedniej jakości laboratorium in vitro 
nie powinno mieć to wpływu na skutecz
ność. Pacjenci mogą się jednak poczuć za
niepokojeni. Pozostaje też pytanie, co z sa
motnymi kobietami, które nie mają part
nera, a chcą mieć dziecko. 

Myśli ton, że zdesperowane kobiety nie znaj
dą fikcyjnych partnerów? 

Pewnie, że znajdą. Polak, a zwłaszcza 
Polka, potrafi. Jednak po co tworzyć pra
wo, które można omijać? • 
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