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Kobiety mające problemy z zajściem w ciążę jeszcze 
tylko pięć miesięcy mogą korzystać z refundacji 
in vitro. W zamian wchodzi w życie Narodowy 
Program Prokreacyjny. Czego można się spodziewać? 

Kiedy leczenie nie
płodności nie daje 
rezultatów, jedy

nym wyjściem pozosta
je in vitro. A problem 
w Polsce jest duży - nie
płodność dotyka około 
15 proc. związków, czy
li 1,5 mln par. Polskie 
Towarzystwo Ginekolo
giczne ocenia, że rocz
nie aż 30 tysięcy par 
powinno zastosować 
zabieg in vitro. 

Zapłodnienie poza-
ustrojowe stosuje się 
w Polsce od 26 lat 
(pierwsze dziecko uro
dziło się w 1987 r.), 
ale dopiero od 2013 
roku było refundowane 
przez Narodowy Fun
dusz Zdrowia. 

Pary starające się 
o dziecko muszą się 

ZAPŁODNIENIE 
pozaustrojowe, 
czyli in vitro, 
zaleca się 
dopiero, 
kiedy leczenie 
za pomocą 
podstawowych 
metod nie daje 
żadnego 
rezultatu 

spieszyć. Pod koniec 
ub.r. Ministerstwo Zdro
wia ogłosiło bowiem, iż 
od połowy 2016 r. nie 
przeznaczy już na refun
dację in vitro pieniędzy. 
Zamiast tego proponuje 
Narodowy Program Pro
kreacyjny, polegający na 
edukacji, profilaktyce 
i diagnostyce. Podstawo
wą metodą radzenia so
bie z niepłodnością ma 
być popierana przez Ko
ściół tzw. naprotechnolo-
gia (z angielskiego - Na
tural Procreative Tech
nology, czyli metoda 
naturalnej prokreacji). 

Minister zdrowia Kon
stanty Radziwiłł tłuma
czył co prawda, że de
cyzję tę rząd podjął nie 
ze względów światopo
glądowych, tylko finan
sowych, jednak okazu
je się, że ministerstwo 
w 2017 r. na Narodowy 
Program Prokreacyjny 

wyda dokładnie tyle 
samo, ile poprzedni 
minister zdrowia za
planował na refun
dację in vitro, czyli 
ok. 75 mln zł. 

IBokserki, 
a nie slipki 

Wdrażanie Programu 
podzielono na dwa eta
py. Pierwszy wystartu
je już w marcu. W jego 
ramach zostanie prze
prowadzona kampania 
edukacyjna: w mediach 
pojawią się reklamy, 
a uczniowie i studenci 
dostaną materiały infor
macyjne. Chodzi o upo
wszechnienie wiedzy 
o tym, co wpływa na 
płodność. Jak tłumaczył 
w wywiadzie radiowym 

wiceminister zdrowia Ja
rosław Pinkas, w dużej 
mierze powinno to doty
czyć mężczyzn. „Chodzi 
o fatalny styl życia, ubie
rania się, choćby w ob
cisłą bieliznę, nieprze
strzeganie pewnych ra
cjonalnych zasad dbania 
0 siebie" - mówił wice
minister. Jednak w Pro
gramie nie zapomniano 
też o dziewczętach. Mają 
się one nie tylko dowia
dywać, na czym polega 
ich cykl menstruacyjny 
1 kiedy u kobiety przypa
dają dni płodne, ale też 
0 tym, jak działają pre
paraty antykoncepcyj
ne, jaki wpływ na płod
ność może mieć ich dłu
gotrwałe przyjmowanie, 
a nawet czym grozi czę
ste zmienianie partne
rów seksualnych. 

- Konieczne jest tłu
maczenie, jak na zdro
wie prokreacyjne wpły
wają czynniki środowi
skowe i chemiczne, ale 
też psychiczne, jak stres 
1 biologiczne, czyli cho
roby. Jak również styl ży
cia: zarówno zachowania 
seksualne, jak i brak ak
tywności fizycznej, uza
leżnienia od substancji 
psychoaktywnych, nie-
leczenie otyłości czy cu- < 
krzycy - mówi Twojemu 
Imperium rzecznik pra
sowy ministra, Mileny 
Kruszewska. - Sprawa^ 
dzanie leczenia niepłod
ności wyłącznie do za
płodnienia pozaustrojo-
wego jest daleko idącym 
uproszczeniem. 

- In vitro nie jest żad
nym pójściem na skróty 
- protestuje Marta Gór
na ze Stowarzyszenia 
Nasz Bocian. - Wszy-
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ie 

ny trudności z zajściem 
w ciążę są stosunkowo 
łatwe do usunięcia, np. 
nieregularny cykl mie
siączkowy, problemy hor
monalne, cukrzyca, cho
roby tarczycy. 

Nie pomaga, gdy nie
płodność spowodowana 
jest wadami wrodzony
mi u rodziców, np. złą 
jakością plemników, nie
wydolnością jajników, 
niedrożnością jajowo
dów albo zaawansowa
ną endometriozą. 

- Oficjalne wprowa
dzenie Programu nie 
zmieni skuteczności le
czenia. Zależy ono od 
stanu zdrowia pary i sto
sowanych metod - mówi 
prof. Krzysztof Łukaszuk. 
- Nie można porówny-

scy pacjenci mają za 39 placówek, stosujących - Na poziomie diagno- wać efektów uzyskiwa-
sobą długą diagnosty- też in vitro, zarówno pry- styki i leczenia Program nych metodami natural-
kę. Najpierw wyregulo- watnych klinik, jak i pań- nie wprowadza nicze- nymi u niemal zdrowych 
wanie cyklu, potem ba- stwowych szpitali. W no- go nowego - zgadza się par z rezultatami zabie-
dania, próbowanie in- wych klinikach referencyj- z nią prof. Krzysztof Lu- gów in vitro, które są za-
nych metod wyleczenia nych mają być stosowane kaszuk. - Wszystkie dzia- lecane osobom z poważ-
niepłodności, a dopiero nowoczesne metody dia- łania, takie jak szczegó- nymi problemami, 
na koniec zapłodnienie gnostyczne i terapeutycz- łowa diagnostyka pary, Gdy wszystkie meto-
pozaustrojowe. ne oraz ułatwiony dostęp konsultacje ze specjali- dy wyleczenia z niepłod-

Potwierdza to w roz- do lekarzy specjalistów, stami wielu dyscyplin, ności nie dają rezultatu, 
mowie z nami prof. zwłaszcza endokrynolo- farmakoterapia czy za- zwolennicy naprotech-
Krzysztof Łukaszuk gów i andrologów. biegi operacyjne są po- nologii mają do zapro-
z Kliniki Leczenia Nie- Środowisko medycz- dejmowane od lat ponowania tylko adop-
płodności Invicta: - Mó- ne raczej nie podziela Marta Górna doda- cję lub... bezdzietność. 
wienie, że dotychczas poglądów Ministerstwa je, że cykl leczenia na- A wiele z tych par chcia-
pary nie były poddawane Zdrowia w kwestii me- protechnologicznego to łoby dostępu do wszel-
pogłębionej diagnostyce tod, jakimi należy le- 6-8 lat. Efekt jest nie- kich możliwych terapii, 
przed rozpoczęciem le- czyć niepłodność. Pol- wiadomy. A w leczeniu mogących pomóc im stać 
czenia, wynika zapewne skie Towarzystwo Medy- niepłodności czas pełni się biologicznymi rodzi-
z braku wiedzy. W każ- cyny Rozrodu i Polskie kluczową rolę. Zwłasz- cami, w tym do in vitro. 
dym profesjonalnym Towarzystwo Ginekolo- cza obecnie, gdy kobie- - Dla wielu zapłodnie-
ośrodku zajmującym się giczne już w 2012 r. wy- ty coraz częściej decydu- nie pozaustrojowe jest je-
niepłodnością szczegó- powiedziały się wyraźnie ją się na dziecko dopiero dyną szansą na dziecko 
łowe badania kobiety w sprawie naprotechno- po trzydziestce. - podkreśla Marta Gór-
i mężczyzny to kluczowy logii. Odmówiły jej reko- - na. - Od lipca pozosta-
element postępowania, mendacji ze względu na I MfitOda tylKO nie im znów tylko lecze-

I , brak dowodów na sku- |dl3 ZdiOWyCh? nie komercyjne, odpłatne 
Kilka OŚrOdkuW teczność tej metody. w całości. A nie wszyst-
zamlast 39 Marta Górna podcho- Naprotechnologia kich na nie stać. Odebra-

dzi do ministerialnego bywa skuteczna w przy- liśmy w Stowarzyszeniu 
Drugi etap Programu pomysłu z ostrożnością: padku ok. 40 proc. par wiele sygnałów od par, 

ma ruszyć w czerwcu. - Program nie oferuje (in vitro - 35 proc., dla których in vitro sta-
Ma polegać na stworze- żadnych nowych metod ale jest ono stosowane ło się dostępne dopiero 
niu tzw. klinik referen- szukania przyczyn nie- u osób, u których natu- po refundacji. Przez te 
cyjnych (prawdopodob- płodności, bo propono- ralne metody prokieacji, trzy lata do programu za-
nie trzech), zajmujących wane w jego ramach ba- polecane przez napro- kwalifikowano 18 tysię-
się kompleksowo lecze- dania od lat były refun- technologię, już za wio- cy par, którym urodziło 
niem niepłodności. Obec- dowane w ramach tzw. dły). Daje ona pożąda- się około 4 tysiące dzieci, 
nie kontrakt z NFZ ma koszyka NFZ. ny efekt, jeśli przyczy- ADAM NOWAK 
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