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APEL DO MINISTRA ZDROWIA
W związku z Pana wypowiedziami w mediach zwracamy się o niepodejmowanie
żadnych działań, które zmierzałyby do uniemożliwienia dofinansowywania procedur In Vitro
ze środków samorządów terytorialnych. Mając na względzie inne Pana wypowiedzi apelujemy
także o wstrzymanie się z wprowadzaniem zmian w przepisach regulujących In Vitro
w zakresie procedury medycznej. Każda z proponowanych zmian może znacznie obniżyć
skuteczność stosowania tej metody do leczenia niepłodności. Efektem tego byłoby porzucenie
przez lekarzy stosowania takiego leczenia nie ze względu na fakt braku jej skuteczności,
a jej znacznym ograniczeniu przez polskie prawo.
Od 21 lipca br. w Łodzi realizowany jest Miejski Program In Vitro dla Łodzi. Cieszy się
on ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. W ciągu jedynie trzech tygodni jego
funkcjonowania
do klinik realizujących program zgłosiło się ponad 200 par. Pokazuje to jak nadal duże
zapotrzebowanie jest na dofinansowywanie procedury In Vitro pomimo wygaszenia programu
krajowego. Mamy świadomość i podzielamy opinię, że In Vitro nie jest jedyną metodą leczenia
niepłodności i nie zawsze jest ona właściwa dla danej pary. Jest to bardzo indywidualne
w zależności od sytuacji zdrowotnej danych osób. Natomiast Pan jako lekarz musi uznać fakt,
że dla części osób dotkniętych niepłodnością, które nie mogą mieć obecnie dzieci jedyną
skuteczną metodą na leczenie jest In Vitro. Sama Agencja Oceny Technologii Medycznych
i Taryfikacji, która pracuje przy Ministerstwie Zdrowia w opinii do naszego miejskiego programu
(106/2016 z 1 czerwca 2016 roku) podkreślała fakt najwyższej skuteczności In Vitro spośród
metod leczenia niepłodności: „Zgodnie z opiniami ekspertów programy z zakresu leczenia
niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego powinny być w kraju prowadzone
i finansowane ze względu na niekorzystne tendencje demograficzne. W opinii
ekspertów metoda zapłodnienia pozaustrojowego jest metodą o udowodnionej
najwyższej skuteczności terapeutycznej spośród wszystkich w leczeniu niepłodności.”.
Agencja w tej opinii sama wskazuje, że zasadnym jest finansowanie programów In Vitro
w naszym kraju.
Prosimy Panie Ministrze o odpowiedź na nasz apel. W razie wątpliwości co
do podejmowanych w Warszawie decyzji – zapraszamy do Łodzi celem prezentacji naszego
programu, doświadczeń oraz pierwszych efektów.

