
Miejskie in vitro szansą na stymulowanie demografii 
Rządowy program leczenia niepłodności metodą in vitro wygasa w polowie roku. Polskie miasta rozważają kontynuowanie programu 
z własnych budżetów. Jest to bowiem jeden z pomystów na walkę z coraz niższą liczbą mieszkańców w miastach. 

W związku z decyzją Mini
sterstwa Zdrowia o zakończe
niu realizacji programu lecze
nia niepłodności metodą za
płodnienia pozaustroj owego, 
niektóre samorządy zamierza
ją kontynuować finansowanie 
leczenia niepłodności z wła
snych budżetów. 

CZĘSTOCHOWA PIERWSZA 
Pierwszym miastem w Pol

sce, który finansował lecze
nie niepłodności metodą in 
vitro, była Częstochowa. 
Wzorem Częstochowy poszły 
także inne samorządy, m.in. 
Sosnowiec. 
- Miejsld program in vitro 

był w Sosnowcu realizowany 
w 2013 r. Nasz program finan
sował część farmakologiczną. 
Skorzystało z niego 13 par. 
W tej chwili trwa analiza po
nownego uruchomienia pro

gramu, nie wiadomo w jakim 
kształcie, ze względu na fakt, 
iż rządowy od czerwca będzie 
zawieszony. Konkretne decy
zje powinny zapaść w ciągu 
najbliższego miesiąca - tłuma
czy Arkadiusz Chęciński, pre
zydent Sosnowca. 

W Sosnowcu na ten cel wy
dano 60 tys. zł. Także władze 
w Szczecinie rozważają po
wrót do dofinansowywania 
zabiegów z miejskiego budże
tu. Łukasz Tyszler, przewod
niczący szczecińskiej rady 
miasta, uważa, że powin
na zostać odwieszona podjęta 
dwa lata temu uchwała, która 
częściowo umożliwiała finan
sowanie zabiegów in vitro. 
Wówczas prezydent Szczeci
na zablokował dokument, ar
gumentując m.in., że gdy in 
vitro będzie dofinansowywa
ne z pieniędzy rządowych, nie 

Arkadiusz Chęciński: Analizuje
my ponowne uruchomienie 
miejskiego programu in vitro 

należy na ten cel uruchamiać 
pieniędzy samorządowych. 

ZADANIE PAŃSTWA 
Dofinansowywanie zabie

gów in vitro z miejsld ego bu
dżetu to nie tylko wymier
na pomoc mieszkańcom le
czącym niepłodność, ale tak
że sposób na stymulowanie 
lokalnej demografii. W ostat-

Pawet Adamowicz: Procedury 
medyczne finansowane powin
ny być z budżetu państwa 

nim roku wzrosło zaintereso
wanie mieszkańców Pomorza 
podstawową diagnostyką 
płodności. Dzięld programo
wi rządowemu prowadzone
mu tylko w Klinice Invicta 
w Gdańsku na świat przyszło 
ponad 300 dzieci. 
- Miasto Gdańsk stoi na sta

nowisku, że procedury me
dyczne finansowane powinny 

być z budżetu państwa. Nie 
można zrzucać kolejnego za
dania na samorządy. Samo
rządy powinny lobbować 
na rzecz realizacji przez pań
stwo swoich podstawowych 
zobowiązań wobec obywate
li - uważa Paweł Adamowicz, 
prezydent Gdańska. 

Jednalt są samorządy, które 
zamierzają na własny koszt 
dofinansować zabiegi in vitro. 
Władze Łodzi zapowiedziały, 
że 1 lipca w mieście ruszy pro
gram dofinansowywania in vi-
tro. Na opracowanie miejskie
go programu zagwarantowa
no 15 tys. zł. Pod względem 
medycznym program ma się 
niczym nie różnić od rządowe
go. Częstochowscy radni zade
cydowali, że na realizację 
programu w latach 2015-2017. 
z budżetu miasta zostanie 
przekazane 75 tys. zł. (rp) 
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