
Program in vitro w Warszawie. Gdzie się zgłosić 
W środowym magazynie 
„Tylko Zdrowie" 
opublikowaliśmy pierwszy 
ranking polskich klinik in 
vitro. 

Dziś informujemy, kto 
i gdzie może skorzystać 
w Warszawie z pomocy 
metody in vitro w ramach 
rządowego programu 
leczenia niepłodności. 

AGNIESZKA 
POCHRZĘST-MOTYCZYŃSKA 

W lipcu minął rok od rozpoczęcia rzą
dowego programu leczenia niepłod
ności metodą zapłodnienia pozaustro-
jowego. Wkraju zgłosiło się do niego 
12 tys. par, blisko 8,7 tys. zakwalifiko
wano do leczenia, prawie 8 tys. jest 
w jego trakcie, urodziło się 214 dzieci. 
Ministerstwo Zdrowia wyda na ten cel 
72 mln zł. Za jeden cykl płaci ok. 6 tys. 
zl, refundowane są maksymalnie trzy. 

• Kto może wziąć udział w progra
mie? 

Metoda in vitro jest stosowana, gdy 
wyczerpano już inne możliwości le
czenia. Warunkiem przystąpienia do 
programu jest rozpoznanie niepłod
ności przez lekarza i udokumentowa
ne nieskuteczne leczenie w czasie nie 
krótszym niż 12 miesięcy. Decyzję mo
gą podjąć wyłącznie lekarze z ośrod
ków wyznaczonych przez Minister
stwo Zdrowia (ich lista na stronie 
www.invitro.gov.pl). Z programu mo
gą korzystać także pary niebędące 
w związku małżeńskim. 
• Za co trzeba zapłacić? 

Resort płaci za podstawowe proce
dury medyczne, wizyty i niezbędne 
badania. Pacjenci muszą pokryć kosz
ty wstępnych badań, które są wyma
gane w procesie kwalifikacji do lecze
nia (od 300 zł do 1 tys. zl), i zapłacić za 
leki do stymulacji hormonalnej - to 
wydatek od kilkuset zł do 1500 zl. 
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Rodziny Popławskich, Pałaszów, Saus i Żukowskich pozują przed warszawską kliniką leczenia niepłodności Novum 
z okazji jej 20-lecia. Wszystkie rodziny powiększyły się dzięki in vitro 

• Co trzeba przynieść na pierwszą 
wizytę? 

Zanim dojdzie do wizyty u lekarza, 
w niektórych klinikach para spotyka 
się z pracownikiem, który wyjaśnia 
zasady programu. To spotkanie bez
płatne i obowiązkowe. Trzeba zare
zerwować jego termin i musi przyjść 
dwoje partnerów: muszą podpisać 
konieczne oświadczenia. Później pa
ra jest wpisywana do elektroniczne
go Rejestru Medycznie Wspomaga
nej Prokreacji i ustala termin wizyty 
kwalifikacyjnej, na której spotka się 
z lekarzem. Trzeba na nie wziąć kom
plet dokumentów medycznych doty
czących leczenia niepłodności (m.in. 
historię choroby, wypisy szpitalne, 
wyniki badań laboratoryj nych, USG, 
zaświadczenia z załączonymi wyni
kami badań potwierdzające rozpoz
nanie i leczenie). Na ich podstawie 
para kwalifikowana jest do leczenia 
w ramach programu. 

• Czy para, która ma już dziecko z in 
vitro, może skorzystać z programu 
rządowego? 

Tak, jeśli spełnia kryteria medycz
ne, czyli u kobiety lub mężczyzny roz
poznano bezwzględne przyczyny nie
płodności lub udokumentowano nie
skuteczne leczenie w czasie nie krót
szym niż 12 miesięcy. 

W ramach programu mogą się le
czyć także pacjenci, u których w wy
niku leczenia może dojść do utraty 
płodności w przyszłości (np. z po
wodów onkologicznych i zakaź
nych). 
• Jakie są ograniczenia wiekowe? 

Kobieta w dniu zgłoszenia do pro
gramu nie może mieć ukończonego 
40. roku życia. Decyduje data pier
wszej wizyty w klinice. Jeśli pomię
dzy dniem zgłoszenia się do ośrodka 
a dniem kwalifikacji kobieta ukończy 
40. rok życia, będzie miała nadal pra
wo do skorzystania z refundowanego 

leczenia. Nie ma ograniczeń wieko
wych dla mężczyzn. 
• Ile zabiegów in vitro może być zre
fundowanych? 

W ramach programu para ma pra
wo skorzystać z trzech cykli procedu
ry. Jeden cykl oznacza leczenie hor
monalne w celu wywołania jajeczko-
wania, pobranie komórekjajowych, 
zapłodnienie pobranych komórek oraz 
przeniesienie zarodków do macicy 
w dniach płodnych kolejnych cykli 
miesiączkowych. Liczba jednorazo
wo przenoszonych do macicy zarod
ków została ograniczona do jednego, 
w uzasadnionych medycznie sytua
cjach dopuszcza się przeniesienie 
dwóch zarodkówjednocześnie. 
• W jaki sposób chronione są zarod
ki powstające na skutek tej metody? 

Kliniki mają obowiązek bezpiecz
nego przechowywania wszystkich za
rodków powstałych w trakcie progra
mu, także po jego zakończeniu, o 

• Przydatne adresy 
warszawskich klinik 

Stołeczne kliniki realizujące rządowy 
program „Leczenie niepłodności me
todą zapłodnienia pozaustrojowego" 
w latach 2013-2016. 

Klinika Leczenia Niepłodności Invicta, ul. Złota 6 
Są wolne miejsca. 
W ramach rządowego programu czeka ok. 100 par. 
Wizyty umawiane są na bieżąco. 
Koszty procedury in vitro poza programem: od kilku 
do kilkunastu tysięcy złotych. Zależy to od sytuacji 
medycznej pary, dodatkowych procedur, badań, 
zabiegów. Jeśli pacjenci nie mogą skorzystać z re
fundacji leków do stymulacji hormonalnej, koszty 
są wyższe. 
Pakiet all inclusive kosztuje ok. 13 tys. zl (obejmuje 
procedurę in vitro wraz z wizytami, badaniami i nie
limitowanym pakietem leków do stymulacji). 

Przychodnia Lekarska Novum K. Kozioł P. Lewandowski, 
ul. Bociania 13 
Są wolne miejsca. 
W ramach rządowego programu 300 par 
zarejestrowało się i czeka na kwalifikację, 
70 par jest w trakcie leczenia. Nie ma kolejki par 
oczekujących po kwalifikacji: odbywa się na bieżą
co tuż przed rozpoczęciem właściwej procedury in 
vitro. 
Na pierwszą wizytę czeka się do trzech tygodni 
(zarówno odpłatną, jak i w ramach programu rzą
dowego). 
Koszty procedury in vitro poza programem: od 6 do 
7.5 tys. zł. 

Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety 
i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego, ul. Starynkiewicza 1/3 
Są wolne miejsca. 
W ramach rządowego programu oczekuje ok. 150 
par. 
Na pierwszą wizytę czeka się do dwóch tygodni. 
Koszty procedury in vitro poza programem: ok. 6 
tys. zl. 

Klinika Leczenia Niepłodności InviMed, 
ul. Rakowiecka 36 
Nie rejestrujejuż nowych pacjentów w ramach rzą
dowego programu. 
Zostało do niego zakwalifikowanych ok. 600 par. 
Pierwsze wizyty są umawiane na bieżąco. 
Koszty procedury in vitro poza programem: od 7 do 
8.6 tys. zł. 
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