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Szanowni Paostwo,  

Dziękujemy za opracowanie i przesłanie cząstkowego Raportu, za rzetelne podejście do obserwacji i 

rozmów z Pacjentami oraz Pracownikami naszej Kliniki oraz sformułowane w części koocowej wnioski 

i zalecenia. 

Z uwagi na ponad półroczny okres jaki upłynął od przeprowadzonego przez Paostwo badania poniżej 

zamieszczamy informacje aktualizujące Raport oraz odniesienia do niektórych, zawartych w nim 

stwierdzeo: 

1. Podstawowe informacje o Ośrodku 

Certyfikat Clinical Embryologist ESHRE posiadają obecnie 2 osoby. 

2. Polityka informacyjna  

a) strona WWW.parens.pl 

Aktualna strona internetowa Centrum Parens została utworzona w pierwszym kwartale br. i jest w 

trakcie procesu budowania i uzupełniania. W ostatnim czasie rozbudowana została o: 

- opis poszczególnych procedur (inseminacja, In vitro – dane na temat przygotowania, potrzebnych 

badao, przebiegu oraz ewentualnych objawów niepożądanych).  

- dane na temat skuteczności In vitro z podziałem na skutecznośd zabiegów przeprowadzonych w 

ramach Programu Ministerialnego oraz poza Programem – w latach 2013 i 2014, dane na temat 

skuteczności inseminacji, 

- opis transferu, informacje, które pomogą Pacjentom w podjęciu decyzji czy transferowad jeden, czy 

dwa zarodki, ryzyko związane z transferowaniem dwóch zarodków, możliwe powikłania ciąży 

mnogiej, 

- szczegółowe dane na temat diagnostyki przedimplantacyjnej, objaśnienie, jakie wady genetyczne 

mogą zostad rozpoznane, jaki jest przebieg procedury biopsji trofoektodermy wraz z rysunkiem, wady 

i zalety diagnostyki przedimplantacyjnej. 

Cennik na stronie jest aktualny i spójny z cennikiem dostępnym w Ośrodku.  

W najbliższym czasie (3-4 tygodni) sekcja „jestem w trakcie leczenia” zostanie uzupełniona o zestaw 

dokumentów przekazywanych Pacjentom do zapoznania się i podpisania (oświadczenia, zgody, 

umowy*) 

 

 

 

 

*) z uwagi na nowe uregulowania ustawowe (Ustawa o leczeniu niepłodności zacznie obowiązywad od dnia 1 listopada 2015 r.) 

wszystkie zgody, oświadczenie, umowy są w trakcie weryfikacji prawnej i redagowania ich treści 

http://www.parens.pl/
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b) w Centrum Parens 

W poczekalni dla Pacjentów dostępne są następujące materiały : 

 segregator „Warto poczytad. Materiały dla Pacjentów” zawierający: 

- Kartę Praw Pacjenta 

- Standardy w leczeniu niepłodności w Polsce 

- Regulamin organizacyjny Ośrodka (tekst jednolity) 

- Polityka bezpieczeostwa informacji 

- Aktualny cennik 

- Formularz skargi/wniosku 

- Formularza ankiety oceniającej stopieo zadowolenia Pacjenta  

- Komplet materiałów na temat rządowego programu refundacji leczenia niepłodności metodą 

zapłodnienia pozaustrojowego (Regulamin, oświadczenia, zgody, wskazanie strony WWW. , na której 

znajdują się kompletne informacje) 

- Zestawienie literatury dotyczącej problematyki niepłodności 

 segregator : „Męskie sprawy. Chcę zostad tatą” poruszający kwestie m.in.: 

- badao nasienia (tutaj także szczegółowy opis badao, które będą wkrótce dostępne w naszej Klinice 

tj. testu MAR, HBA, badao biochemicznych plazmy nasienia: fruktozy, kwasu cytrynowego oraz NAG) 

oraz ich interpretacja  

- poprawy jakości nasienia 

- mrożenia nasienia u Pacjentów onkologicznych,  

- zabiegów In vitro i inseminacji,  

- korzystania z banku nasienia,  

- oceny jakości zarodków  

- ponadto artykuły dotyczące najnowszych odkryd w temacie niepłodności i wiele innych.  

 segregator: „Kobiece sprawy. Chcę zostad mamą”, w którym znajdziemy m.in.: 

- pełne opisy procedur medycznych (zabiegów, badao, kriokonserwacji z uwzględnieniem 

problematyki  wskazao, przeciwwskazao, zagrożeo, skutków ubocznych) 

- jak wygląda przygotowanie do punkcji i transferu 

- informacje o mrożeniu tkanki jajnika, oocytów i zarodków 
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- porady dotyczące transferu jednego lub dwóch zarodków,  

- informacje na temat diagnostyki przedimplantacyjnej, badao prenatalnych, ciąży 

- artykuły na temat surogacji, zagadnieo psychologicznych opieki nad Pacjentami  borykającymi się z 

problemem niepłodności i wiele innych 

- wkrótce pojawią się tam również wzory obowiązujących w Ośrodku zgód, oświadczeo, umów *) 

*) z uwagi na nowe uregulowania ustawowe (Ustawa o leczeniu niepłodności zacznie obowiązywad od dnia 1 listopada 2015 r.) 

wszystkie zgody, oświadczenie, umowy są w trakcie weryfikacji prawnej i redagowania ich treści 

 

 ulotki „Z pomocą naturze – BY RODZIŁY SIĘ DZIECI, nie frustracje” zaprojektowane przez 

Centrum Parens 

/w załączeniu przesyłamy zdjęcia wyżej opisanych dokumentów i wierzymy, że stanowią interesujące 

źródło wiedzy w zakresie leczenia niepłodności  / 

 

3. Schematy postępowania 

 

Odnosząc się do punktu raportu „Materiały informacyjne dostępne w Ośrodku” i zdania „wszelkie 

schematy postępowania istnieją tylko zwyczajowo”: owszem, zatrudniamy profesjonalny Zespół 

Pracowników, z których każdy ma określone zadania, jednakże stwierdzenie, że wszyscy pracują na 

zasadach przekazanych ustnie przez Pracowników zatrudnionych dłużej, jest krzywdzące i 

nieprawdziwe. 

Posiadamy procedury regulujące sposoby postępowania : m.in.   przygotowania Pacjentki do 

zabiegów (punkcji , transferu, inseminacji), identyfikacji Pacjentów, procedury pobierania i 

przesyłania badao, zbierania wywiadu przy pierwszej wizycie, postępowania z materiałem 

biologicznym itd. Cytowana w raporcie wypowiedź Osoby zarządzającej nie dotyczyła braku 

pisemnych procedur, a jedynie podkreślała, że Pracownicy Centrum Parens dokładnie znają i stosują 

obowiązujące procedury.  

Informacja, że Pacjenci nie otrzymują pisemnego podsumowania wizyty, także mija się z prawdą, 

ponieważ istnieje możliwośd wydrukowania takiego podsumowania, jeśli tylko Pacjenci wyrażą taką 

wolę. Nie jest to jednak praktykowane każdorazowo.  

4. Opieka psychologiczna 

Mając na uwadze szeroko pojęte dobro Pacjentów i pragnąc sprostad ich potrzebom, Centrum 

Leczenia Niepłodności Parens zapewnia opiekę psychologów. W 2014 roku odbył się cykl spotkao z 

psychologiem, dr n. med. Marcinem Jabłooskim (certyfikowany psychoterapeuta Sekcji Naukowej 

Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego). Warsztaty i 

konsultacje były bezpłatne i obejmowały takie tematy, jak: efektywna komunikacja, planowanie 

leczenia, porady, jak radzid sobie ze stresem, zaburzenia emocjonalne typowe dla okresu diagnostyki 

i leczenia niepłodności. Spotkania te nie cieszyły się zainteresowaniem ze strony Pacjentów, a 

frekwencja była na tyle niska, że nie zdecydowaliśmy się na razie na podobne przedsięwzięcie. Jednak 

jeśli w przyszłości otrzymamy sygnały o potrzebie wznowienia cyklicznych spotkao, pozostajemy w tej 

kwestii otwarci. 
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Aktualnie współpracujemy ze  specjalistką psychologii klinicznej i psychoterapeutką  Panią mgr Anną 

Pyla-Mazur. Zdecydowaliśmy się na formę wizyt indywidualnych u psychologa, gdyż uważamy, że w 

trakcie warsztatów, na których obecni są obcy ludzie, para może odczuwad dyskomfort, dzieląc się 

intymnymi szczegółami na temat emocji i problemów. Także bezpośrednie sugerowanie Pacjentom 

możliwości spotkania z psychologiem (na przykład na wizycie) nie jest z reguły dobrze odbierane. 

Polityka Kliniki opiera się więc na wolnym wyborze Pacjenta i spotkaniu z psychologiem na zasadzie 

wyłącznej inicjatywy Pacjentów.  

5. Współpraca z bankami nasienia 

Centrum Leczenia Niepłodności Parens współpracuje z bankiem nasienia CRYOS, ale także z European 

Sperm Bank (oba mieszczą się w Danii).  

 

 
 


