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Promocja nieskomplikowanych przypadków 
Z prof. dr. hab. n. med. Krzyszto
fem Łukaszukiem z Kliniki Le
czenia Niepłodności INVICTA 
rozmawia Dorota Abramowicz 

Rada Przejrzystości przy Agencji 
Oceny Technologii Medycznych 
i Taryfkacji wyraziła zgodę 
na uznanie promowanej przez re
sort zdrowia naprotechnobgii 
(metody samoobserwacji poz
walającej określić dni płodne ko
biety) za podstawę narodowego 
programu leczenia niepłodności. 
Jaka jest rzeczywista skutecz
ność naprotechno logii? 
Skuteczność naprotechnobgii 
jest wysoka tam, gdzie nie jest 
potrzebne specjalistyczne le
czenie. My również robimy 
coś, co można nazwać 
naprotechnologią, czyli eduku
jemy pacjentów, diagnozujemy 
ich, konsultujemy u specjali
stów różnych dziedzin, stosu
jemy podstawowe formy po
stępowania. Korzystają z niego 
osoby, które mają - że się tak 
wyrażę - proste problemy. 
Obecna koncepcja Minister
stwa Zdrowia ma zapewne 
promować leczenie nieskom
plikowanych przypadków. 
Dużo jest takich przypadków? 
16 procent populacji (160 tysię
cy osób na milion) ma proble
my z płodnością. Z tej grupy 
ponad 80 procent pacjentów 
nie wymaga zaawansowanego 

leczenia, np. przez zapłodnie
nie pozaustrojowe, więc leczy 
się u nich niepłodność innymi, 
stosowanymi w medycynie 
metodami. Robią to m.in. gine
kolodzy przez prostą stymula
cję, robią zabiegowcy - prze
prowadzając maloinwazyjne 
zabiegi na narządach rodnych, 
robią specjaliści w klinikach 
poprzez trudniejszą stymula
cję, dokonywanie inseminacji 
tam, gdzie są wskazania lub 
poprawę parametrów nasienia, 
jeśli jest to możliwe. Po wy
czerpaniu tych metod pozosta
je grupa ludzi, którym nie da 
się w ten sposób pomóc. Właś
nie oni są kwalifikowani do za
płodnienia pozaustrojowego. 
Wśród specjalistów dominuje 
opinia, że naprotechnologia 
nie jest metodą udokumento
waną naukowo. 
Dlaczego? 
Rzecz w tym, że obszar, który 
potocznie nazywa się 
naprotechnologią, nie jest 
do końca zdefiniowany. Przez 
niektórych metoda jest utożsa
miana z obserwacją cyklu u ko
biety. Inni wymieniają w jej 
kontekście wszystkie dostępne 
działania diagnostyczne i lecz
nicze, poza inseminacją i in 
vitro. Nie prowadzi się później 
żadnych badań, bo trudno 
o poprawność metodologicz
ną. Wydaje się, że program 
prokreacyjny Ministerstwa 

• Prof.Łukaszuk: -W leczeniu 
niepłodności liczy się czas 

Zdrowia bazuje na szerokiej 
definicji naprotechnologii. Na
wet jeśli tak, nadal nie wnosi 
do medycyny niczego dodat
kowego. To stosowane od kil
kudziesięciu lat sposoby radze
nia sobie z niepłodnością. 
W przypadku wielu par są sku
teczne. Niestety, pozostaje 
spora grupa osób, którym te 
działania nie pomogą. 
I co wówczas? 
Smutne jest to, że w programie 
prokreacyjnym nie uwzględnia 
się kompleksowego spojrzenia 
na problem niepłodności. Mó
wi się o edukacji, mówi się 
o diagnostyce, na którą prze
znaczone zostaną duże pienią
dze; planowane są inwestycje 
w sprzęt do zabiegów opera
cyjnych. Jednocześnie milczy 

się zupełnie o tym, że w Euro
pie i na świecie unika się ope
rowania pacjentek planujących 
potomstwo. Nie mówi się 
0 tym, że w leczeniu niepłod
ności liczy się czas. Pomija się 
zupełnie wszystkie potwier
dzone naukowo metody lecze
nia poważniejszych proble
mów. 
Jak Pan widzi przyszłość h vitro 
w Polsce? 
Jeśli nikt nie będzie przeszka
dzać, bardzo dobrze. 
Mino przywrócenia odpłatności 
za zabiegi? 
Dla pacjentów z pewnością nie 
jest to dobra wiadomość, ale 
przecież już tak było. Mam tyl
ko nadzieję, że polskie władze 
nie zdecydują się na wprowa
dzenie zakazu zapłodnienia 
pozaustrojowego. To cofnęło
by polską medycynę rozrod
czości o lata świetlne wstecz... 
Polskie ośrodki zajmujące się 
płodnością są naprawdę 
na wysokim światowym po
ziomie i pomagają tysiącom 
par. Dzięki temu, że mają do
świadczenie w diagnostyce 
1 mogą proponować pełne 
spectrum metod leczenia, z za
płodnieniem pozaustrojowym 
włącznie. Co roku w naszych 
klinikach ok. 1,5 tysiąca kobiet 
zachodzi w ciążę i rodzi dzieci 
- dzięki in vitro. Dla mnie to 
najlepszy dowód, że ta meto
da jest potrzebna. • 
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