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5stycznia Ministerstwo Zdro
wia rozdysponowało ostatnie 
45 mln zl na 30 klinik, które 

biorą udział w rządowym programie 
leczenia niepłodności metodą in vi-
tro. Pieniądze mają być wykorzysta
ne do 30 czerwca 2016 r., potem pro
gram wygasa. 

Była to jedna z pierwszych decyzji 
nowego ministra zdrowia Konstan
tego Radziwiłła, który stwierdził, że 
na in vitro szkoda państwowych pie
niędzy. Zamiast tego proponuje „na
rodowy program prokreacyjny" 
oparty na naprotechnologii. 

Kiedy minister ogłaszał w grudniu 
swój plan, w trakcie leczenia niepłod
ności finansowanego przez państwo 
było ponad 17 tys. par, a każdy ośro
dek prowadził listy oczekujących na 
kolejne edycje programu - według 
planów poprzedniego ministra zdro
wia program miał trwać do 2019 r. 
Np. w klinikach Invicta na włączenie 
do leczenia czekało ok. 700 par. 

Po zamknięciu programu komór
ki rozrodcze mogą oddać innej pa
rze, zniszczyć, albo z własnej kiesze
ni zapłacić za dalsze leczenie. Zarod
ki - bezpłatnie wykorzystać lub prze
kazać do adopcji. 

DALEJ PŁAĆCIE SAMI 
Pary, które zdążyły na program, są na 
różnych etapach: część kobiet jest na 

etapie stymulacji hormonalnej, od czę
ści par pobrane są komórki rozrodcze. 
Jeśli powstałyjuż zarodki - każda para 
ma prawo do trzech cykli, w których 
maksymalnie można mieć po sześć za
rodków, podawanych w kolejnych pró
bach, co trwa kilka miesięcy. Są też pa
cjenci, którym urodziło się już dziec
ko, ale mają zarodki na kolejne próby 
zajścia w ciążę. Jeśli para była pomię
dzy cyklami (wykorzystano zarodki 
zjednego cyklu, ciąży nie ma, nie roz
poczęto kolejnej próby), to może nie 
zdążyć skorzystać z kolejnych cykli. 

Pacjenci, którzy do końca czerwca nie 
wykorzystają komórek i zarodków, sta
ną przed decyzją, co z nimi zrobić. - Po 
zakończeniu programu paiy będą mog
ły wykorzystać komórki rozrodcze, op
łacając samodzielnie koszty leczenia. 
Możliwe jest też przekazanie oocytów 

lub nasienia do anonimowego dawstwa 
lub ich zniszczenie - mówi prof. Krzysz
tof Łukaszuk, kierownik Klinik Lecze
nia Niepłodności „Invicta". 

Zgodnie z obowiązującą od 1 listopa
da ustawą o in vitro zarodki muszą być 
bezpiecznie przechowywane do cza
su ich wykorzystania. 

- Każda para, która do zakończenia 
programu nie wykorzysta swoich 
wszystkich zamrożonych zarodków, 
będzie miała prawo do ich bezpłatne
go wykorzystania w późniejszym ter
minie. Gwarantuje to umowa klinik 
z Ministerstwem Zdrowia - mówi Alek
sandra Bilewicz, rzeczniczka sieci Kli
nik Leczenia Niepłodności „InviMed". 
- W programie dany cykl uznaje się za 
zakończony dopiero w momencie, gdy 
wszystkie zarodki zostaną podane pa
cjentce. A więc także po 30 czerwca 
będziemy przeprowadzać transfery 
mrożonych zarodków - tłumaczy prof. 
Łukaszuk. 

Jednak koszt przechowywania za
rodków po zamknięciu programu 
przechodzi na pacjentów. To ok. 400-
500 zl rocznie. 

- 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". 

PIS ZMIENI USTAWĘ? 
Według Anny Krawczak niewielu pa
rom leczącym się z niepłodności pozo
staną zamrożone zarodki. - Można mieć 
ich w cyklu maksymalnie sześć, zwykle 
powstaje znacznie mniej. Czasem jeden 
- tłumaczy. Jej zdaniem największym 
problemem jest pozbawienie szans na 

leczenie par, które bez rządowego wspar
cia nigdy nie mogłyby sobie na to poz
wolić. - Znam małżeństwo, które przez 
lata marzyło o dziecku. Nie mieli pienię
dzy na in vitro, założyli rodzinę zastęp
czą. Tęsknota za biologicznym potom
kiem była u nichjednak tak silna, że kie
dy rozpoczął się program refundacyj-
ny, od razu się zgłosili - mówi Krawczak. 

Także według rzecznika praw oby
watelskich Adama Bodnara wygasze
nie programu spowoduje, że ta meto
da będzie dostępna tylko dla wąskie
go kręgu zamożnych osób. Koszt za
płodnienia in vitro waha się od 6 do 15 
tys. zł. RPO zwrócił się w połowie grud
nia do resortu zdrowia o wyjaśnienie 
przyczyn rezygnacji z programu. 

Prof. Łukaszuk; - Program rządowy 
okazał się dużym sukcesem - i w wy
miarze par, których rodziny dzięki nie
mu są kompletne, i w kontekście całe
go społeczeństwa, które oswoiło się 
z trudnym problemem niepłodności. 
Ponad trzy tysiące dzieci przyszło na 
świat, wiele kobiet jest w ciąży. 

Pacjenci niepokoją się, że kolejnym 
krokiem będzie wycofanie ustawy o in 
vitro. - Dochodzą sprzeczne sygnały. 
Przedstawiciele rządu kilkakrotnie pu
blicznie deklarowali, że przepisy nie bę
dą zmienione. Jednak w listopadzie re-
daikcja magazynu „Chcemy być rodzi
cami" dostała z resortu zdrowia inną in
formację - mówi Anna Krawczak. „Mi
nister zdrowia planuje przygotowanie 
zmian do ustawy o leczeniu niepłodno
ści. O kształcie i zakresie tych zmian Mi
nisterstwo będzie informowało opinię 
publiczną w momencie ich skonkrety
zowania" - napisało biuro prasowe re
sortu w odpowiedzi na pytanie dzien
nikarki Magdaleny Dubrawskiej. 
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