
Co poczną pacjenci ntitro 
W trakcie leczenia 
jest 17 tys. par. 
Po zamknięciu 
rządowego 
programu leczenia 
metodę in vitro 
komórki rozrodcze 
mogą oddać innej 
parze, zniszczyć 
albo z własnej 
kieszeni zapłacić 
za dalsze leczenie. 

ANITA KARWOWSKA 

- Paiy, które czekały na leczenie albo 
już je rozpoczęły, zasypują nas pyta
niami, co będzie się z nimi działo, kie
dy refundacja zostanie wstrzymana 
- mówi Anna Krawczak ze stowa
rzyszenia Nasz Bocian. 

5 stycznia Ministerstwo Zdrowia 
rozdysponowało ostatnie 45 mln zl 
na 30 klinik, które biorą u dział w rzą
dowym programie leczenia nie
płodności metodą in vitro. Pieniądze 
mają być wykorzystane do 30 czerw
ca 2016 r., potem program wygasa. 

Była to jedna z pierwszych decy
zji nowego ministra zdrowia Kon
stantego R adziwiłła, który stwierdził, 
że na in vitro szkoda państwowych 

: . a Z A E  

E M 6 t  

WE MA M Utoli 

MICH KJ EJ, 

tiiE. Mh bLA w 11 

w 

Kobieta protestująca przed urzędem miejskim przeciwko uchwale Rady Miasta Częstochowy przyznającej 
dopłaty do leczenia niepłodności metodą in vitro. Częstochowa, 7 listopada 2012 r. 

Pary, które zapisały się 
do rzędowego programu 
i mają zarodki, mogą je 
bezpłatnie wykorzystać 
lub przekazać do adopcji 

pieniędzy. Zamiast tego proponuje 
„narodowy program prokreacyjny" 
oparty na naprotechnologii, czyli spo
sobie planowania rodziny, w którym 
uczy się partnerów cyklu menstru
acyjnego kobiety i kontroluje poziom 
hormonów, by wyznaczyć optymal
ny czas napoczęcie. 

Kiedy minister ogłaszał w grudniu 
swój plan, w trakcie leczenia nie
płodności finansowanego przez pań
stwo było ponad 17 tys. par, a każdy 
ośrodekprowadził listy oczekujących 
na kolejne edycje programu (według 
planów poprzedniego ministra zdro
wia Mariana Zembali miał trwać do 
2019 r.). Np.wMinikach Invictana włą
czenie do leczenia czekało ok. 700 par. 

Pary, które zdążyły na program, 
są na różnych etapach: część kobiet 
jest dopiero w trakcie stymulacji hor
monalnej, od części par pobrane są 
komórki rozrodcze, inne mają już za
rodki. Każda para ma prawo do 
trzech cykli, w których maksymalnie 
można mieć po sześć zarodków, po
dawanych w kolejnych próbach, co 
trwa kilka miesięcy. Są też pacjenci, 
którym urodziło się już dziecko, ale 
mają zarodki na kolejne próby zaj
ścia w ciążę. Jeśli para była pomię
dzy cyklami (wykorzystano zarodki 
z jednego cyklu, ciąży nie ma, nie roz
poczęto kolejnej próby), to może nie 
zdążyć skorzystać z kolejnych cykli. 

Pacjenci, którzy do końca czerw
ca nie wykorzystają komórek i za
rodków, staną przed decyzją, co z ni
mi zrobić. - Po zakończeniu progra
mu pary będą mogły wykorzystać ko
mórki rozrodcze, opłacając samo
dzielnie koszty leczenia. Możliwe jest 
też przekazanie komórek jajowych 

lub nasienia do anonimowego daw
stwa lub ich zniszczenie - mówi prof. 
Krzysztof Łukaszuk, kierownik Kli
nik Leczenia Niepłodności „Invicta". 

Zgodnie z obowiązującą od 1 li
stopada ustawą o in vitro zarodki mu
szą być bezpiecznie przechowywa
ne do czasu ich wykorzystania. - Każ
da para, która do zakończenia pro
gramu nie wykorzysta swoich 
wszystkich zamrożonych zarodków, 
będzie miała prawo do ich bezpłat
nego wykorzystania w później szym 
terminie. Gwarantuje to umowa kli
nik z Ministerstwem Zdrowia - mó
wi Aleksandra Bilewicz, rzecznicz
ka sieci Klinik Leczenia Niepłodno
ści „InviMed". - W programie dany 
cykl uznaje się za zakończony do
piero w momencie, gdy wszystkie 
zarodki zostaną podane pacjentce. 
A więc także po 30 czerwca będzie
my przeprowadzać transfery mro
żonych zarodków - tłumaczy prof. 
Łukaszuk. 

Jednak koszt przechowywania za
rodków po zamknięciu programu 
przechodzi napacjentów. To ok. 400-
-500 zl rocznie. Zarodki można też 
przekazać do anonimowej adopcji. 
- A po upływie 20 lat, jeśli pacjenci nie 
zgłoszą się na zabieg i nie podejmą ta
kiej decyzji wcześniej, zarodki zosta
ną przekazane do anonimowego daw
stwa - mówi kierownik Invicty. 

Według Anny Krawczak niewie
lu parom leczącym się z niepłodno
ści pozostaną zamrożone zarodki. 
- Można mieć ich w cyklu maksy
malnie sześć, zwykle powstaje znacz
nie mniej. Czasem jeden - tłumaczy. 
Kiedy pół roku temu Ministerstwo 
Zdrowia podsumowywało statysty-

Programy 
samorządowe 
Samorząd w Częstochowie roz
począł w styczniu drugą, dwulet
nią edycję refundacji in vitro. Do le
czenia dopłaca parom 5 tys. zł, pro
gram przeznaczony jest wyłącznie 
dla mieszkańców Częstochowy, 
górna granica wieku dla kobiet to 
42 lata. Dzięki miejskiej refundacji 
in vitro w latach 2012-14 urodziło 
się 12 częstochowian. 

W połowie roku, po wygasze
niu rządowego projektu, in vitro 
zacznie swoim mieszkańcom fi
nansować także Łódź. Wstępne 
założenia przewidują dopłatę 
w wysokości połowy kosztów le
czenia - ok. 8 tys. zł. Pomysły do
finansowania pozaustrojowego 
zapłodnienia rozważają także rad
ni w Poznaniu i Szczecinie. 

Dzięki rządowemu programo
wi refundacji in vitro od lipca 
2013 r. do grudnia 2015 r. urodzi
ło się 3841 dzieci, o 

ki z dwóch lat programu, wytworzo
nych było niespełna 46 tys. zarodków, 
z których zamrożonych pozostawa
ło ok. 15 tys. Resztę wszczepiono, ob
umarły albo z innych przyczyn nie 
nadawały się do transferu. 

Zdaniem Krawczak największym 
problemem jest pozbawienie szans 
na leczenie par, które bez rządowego 
wsparcia nigdy nie mogłyby sobie na 
to pozwolić. Także według rzecznika 
praw obywatelskich Adama Bodna-
ra wygaszenie programu spowoduje, 
że in vitro będzie dostępne tylko dla 
zamożnych osób. (Koszt zapłodnie
nia in vitro waha się od 6 do 15 tys. zł). 
RPO zwrócił się w połowie grudnia 
do resortu zdrowia o wyjaśnienie 
przyczyn rezygnacji z programu. 

Pacjenci niepokoją się, że kolej
nym krokiem będzie wycofanie usta
wy o in vitro. - Dochodzą do nas 
sprzeczne sygnały. Przedstawiciele 
rządu publicznie deklarowali, że 
przepisy nie będą zmienione. Jed
nak w listopadzie redakcja magazy
nu „Chcemy Być Rodzicami" dostała 
z resortu zdrowia inną informację 
- mówi Anna Krawczak. „Minister 
zdrowia planuje przygotowanie 
zmian do ustawy o leczeniu nie
płodności. O kształcie i zakresie tych 
zmian ministerstwo będzie infor
mowało opinię publiczną w mo
mencie ich skonkretyzowania" - na
pisało biuro prasowe resortu w od
powiedzi napytanie dziennikarki 
Magdaleny Dubrawskiej. 

- Ministerstwo nie planuje żad
nych zmian w ustawie o in vitro - od
powiedziała wczoraj na pytanie „Wy
borczej" rzecznik resortu zdrowia 
Milena Kruszewska, o 
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