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• Za sukces minionego roku w na
szym regionie z pewnością uznać 
można kompleksowe podejście do 
zagadnień związanych z płodnością 
i opieką nad ciężarnymi pacjentka
mi. W2015 roku zaobserwowaliśmy 
wzrost zainteresowania kobiet i męż
czyzn staraniami o posiadanie dziec
ka i większą dbałość o zdrową ciążę 
pacjentek oczekujących potomka. 

Coraz lepsza opieka 
oferowana kobietom 
ciężarnym 
Po pierwsze, wzrosło zainteresowa
nie Pomorzan podstawową diagno

styką płodności. Mężczyźni znacz
nie częściej wykonywali badanie ogól
ne nasienia, a kobiety - badanie AMH, 
pozwalające na ocenę rezerwyjajni-
kowej. Po drugie, w ramach środków 
przyznanych przez Ministerstwo 
Zdrowia pomogliśmy setkom niepłod
nych par. Finansowanie procedury 
zapłodnienia pozaustrojowego przez 
państwo otworzyło drogę do leczenia 
wielu pacjentom, których wcześniej 
nie było na stać na kosztowną proce
durę. Dzięki programowi rządowe
mu prowadzonemu tylko w Klinice 
INVICTA w Gdańsku na świat przy
szło ponad 300 dzieci, nowych oby
wateli i obywatelek naszego miasta. 

Na uwagę zasługuje także coraz 
lepsza opieka oferowana kobietom 
ciężarnym. Miasto Gdańsk finansu
je swoim mieszkankom szkołę rodze
nia, wzrasta też świadomość kobiet 
w zakresie odpowiedniego prowa
dzenia ciąży. Pacjentki coraz chętniej 

stosują się do zaleceń lekarzy, regu
larnie poddają się badaniom labora
toryjnym i przychodzą na wizyty. 
Dzięki prowadzonym kampaniom 
zdrowotnym częściej mówi się o wła
ściwej diecie przyszłej mamy i pra
widłowych nawykach dotyczących 
jej codziennego trybu życia. Znacz
nie mniej sze są też obawy związane 
z diagnostyką prenatalną. Badania 
te cieszą się dużym zainteresowa
niem pacjentek zarówno w ramach 
programu zdrowotnego, jak i komer
cyjnej oferty. Z jednej strony pozwa
lają określić, czy ciąża przebiega pra
widłowo, z drugiej - w przypadku 
problemów, umożliwiają wczesne 
podjęcie działań i lepsze przygoto
wanie się na przyjście na świat dziec
ka wymagającego specjalnej opieki. 

Miasto się dołoży? 
Słabe akcenty 2015 roku pozwalają 
jednocześnie formułować wyzwania 

na przyszłość. Rezygnacja z progra
mu rządowego i finansowania proce
dury in vitro przez Ministerstwo 
Zdrowia, skłania do refleksji: co da
lej? Czy specjalistyczne leczenie nie
płodności będzie od połowy 2016 ro
ku dostępne tylko dla zamożnych pa
cjentów? Być może - wzorem samo
rządowców z Poznania, Częstocho
wy czy Łodzi - włodarze Trójmiasta 
rozważą wsparcie osób niemogących 
się doczekać potomstwa w drodze 
naturalnych starań. Doświadczenia 
z innych miej sc w kraj u pokazuj ą, że 
dofinansowanie zabiegów zapłodnie
nia pozaustrojowego z budżetu mia
sta może być skutecznym sposobem 
stymulowania lokalnej demografii. 

Inną kwestią, która, moim zda
niem, nieustannie wymaga pracy, jest 
zwiększanie świadomości w zakresie 
zabezpieczenia płodności u pacjen
tów z chorobą nowotworową. Mamy 
już w regionie wiele rozwiązań zwią

zanych z szybką diagnostyką i lecze
niem problemów onkologicznych. 
Jednocześnie bardzo niewielu mło
dych pacjentów - jeszcze przed roz
poczęciem działań - informowanych 
jest o wpływie terapii przeciwnowo-
tworowej na funkcje rozrodcze. Dzię
ki mrożeniu komórek j aj owych i na
sienia, po powrocie do zdrowia, te oso
by nadal mogą mieć dzieci. Muszą jed
nak pomyśleć o tym zawczasu. Sądzę, 
że intensywne działania edukacyjne 
- skierowane zarówno do środowiska 
medycznego: lekarzy, pielęgniarek 
i położnych, diagnostów, jak i samych 
pacjentów lub ich opiekunów (w przy
padku dzieci) - są absolutnie niezbęd
ne. Nadal jest ich za mało. Dziś potra
fimy coraz skuteczniej leczyć pacjen
tów z chorobami nowotworowymi, 
oni zdrowiejąc chcą wracać do ma
rzeń o rodzicielstwie. My poprzez do
starczenie wiedzy powinniśmy dać 
im i wybór, i szansę, o 
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