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         Warszawa, 11 września 2015 r. 

 

 

     Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności 
      i Wspierania Adopcji „Nasz Bocian” 

     ul. Południowa 30/6 m.4, 02-789 Warszawa 
         

 

Szanowni Państwo! 

 

Dziękujemy uprzejmie na przesłany raport. Na wstępie chcielibyśmy podkreślić, że jesteśmy pod 

wrażeniem szczegółowości raportu i ilości pracy, którą włożyliście Państwo w jego powstanie  Porusza on 

wiele istotnych kwestii. 

 

Korzystając z zaproponowanej przez Państwa możliwości wniesienia poprawek, poniżej przesyłamy 

informacje, które naszym zdaniem wymagają  zmiany lub uwzględnienia wyjaśnień, tak aby były zgodne ze 

stanem faktycznym. Jednocześnie mamy nadzieję, że nasze uwagi dotyczące najistotniejszych kwestii, 

które rozmijają się ze stanem faktycznym zostaną uwzględnione, a treść raportu poprawiona zgodnie z 

poniższymi informacjami. Jedna nawet wielogodzinna rozmowa nie może być podstawą wyciągania 

wszystkich przedstawionych poniżej wniosków, co do zasad funkcjonowania ośrodka. Informacje, które  

zapisywały ankieterki nie były w żaden sposób autoryzowane czy weryfikowane przez osobę pytaną / 

ankietowaną po udokumentowaniu rozmowy. W efekcie, nie mamy żadnej pewności czy raport zawiera 

odpowiedzi, które zostały udzielone, czy też ich interpretację. Przykładem interpretacji może być 

prezentacja odpowiedzi na pytanie o to, kto może w nOvum zostać dawczynią komórek jajowych (patrz 

wyjaśnienie w odniesieniu do pkt. 16). Nie mam co do tego wątpliwości, ponieważ osobiście wyjaśniałam 

Paniom zasady, które jak widać nie zostały zrozumiane i przez to opisane myląco dla opinii publicznej. Tak 

więc, na przyszłość w intencji uniknięcia rażących błędów i braku zrozumienia, dobrą praktyką byłaby 

konsultacja wniosków z wywiadów. 

 

1. W odniesieniu do punktu 7-go: Opieka nad mężczyzną. 

Z raportu: „Możliwość dostarczenia nasienia spoza Ośrodka obejmuje również pobranie go do specjalnej 

prezerwatywy bez środków plemnikobójczych, jednak taka prezerwatywa nie jest dostępna w Ośrodku, 

pacjent organizuje ją we własnym zakresie” 
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Ta informacja nie jest prawdziwa. Każdy z naszych pacjentów może taką prezerwatywę kupić w Przychodni 

nOvum i jest o tym informowany przez personel rejestracji andrologicznej jak i pracowników laboratorium 

andrologicznego. Mężczyzna, który nie leczy się w Przychodni nOvum i nie wykonuje badania nasienia w 

Przychodni nOvum rzeczywiście nie może kupić specjalnej prezerwatywy w Przychodni, ale może kupić ją 

w Aptece nOva, znajdującej się we wspólnym kompleksie budynków nOvum. 

 

2. W odniesieniu do punktu 8-go: Opieka nad kobietą. 

 

Z raportu: Ośrodek posiada jedno ogólne i jedno dodatkowe pomieszczenie pielęgnacyjne dla pacjentek 

przywiezionych bezpośrednio z pokoju diagnostyczno-zabiegowego. W pokoju tym pacjentki wybudzają się 

ze znieczulenia ogólnego oraz odpoczywają po zabiegu. W dniu monitoringu odnotowałyśmy brak dostępu 

do wody pitnej w pomieszczeniu pielęgnacyjnym. 

 

Brak wody w salach po zabiegowych nie jest zaniedbaniem, tylko celowym działaniem. Na tych salach 

pacjentki budzą się ze znieczulenia ogólnego i nie mogą pić ani jeść aż do momentu kiedy lekarz 

zdecyduje inaczej. Obecność wody mogłaby sugerować, że pacjentki w dowolnym momencie mogą się 

napić, co w pewnych okolicznościach byłoby niebezpieczne dla ich zdrowia. Dlatego to personel, lub 

mąż/partner przynosi picie i jedzenie, kiedy pacjentka może już przyjmować napoje i pokarmy. Takie 

działanie naprawdę trudno potraktować jako zaniedbanie czy też brak troski o komfort pacjentów… 

 

3. W odniesieniu do punktu 10-go: Umowa o zamrożenie embrionów. 

 

W odniesieniu do treści całego punktu uprzejmie informujemy, że w związku z przeprowadzonym 

postępowaniem wyjaśniającym dotyczącym umów i zgód podpisywanych przez pacjentów, Dyrektor 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował Przychodnię nOvum iż w ocenie Prezesa 

UOKIK ten zapis nie został uznany za klauzulę niedozwoloną (jak sugeruje raport z monitoringu 

Stowarzyszenia Nasz Bocian). Zalecił jedynie, że z uwagi na wyjątkowy przedmiot umowy - zabezpieczenie 

materiału genetycznego – oraz  zgodnie z dobrym obyczajem, wskazane byłoby przypomnienie osobom 

zawierającym umowę o upływie terminu jej ważności. Takie działania są wykonywane rutynowo w 

Przychodni nOvum.  

W związku z powyższym prosimy o usunięcie tego zapisu w raporcie – pozostawienie zapisu 

oznaczałoby przekroczenie kompetencji Stowarzyszenia w odniesieniu do oceny prawnej zapisów 

umów i zgód. 
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4. W odniesieniu do punktu 14-go: Pary nieheteroseksualne. 

W odniesieniu do treści punktu w całości, informujemy, że stanowisko Przychodni nOvum jest następujące:  

 

Przychodnia Lekarska nOvum jest ośrodkiem medycznym, specjalizującym się w diagnostyce i leczeniu 

choroby jaką jest niepłodność. Przychodnia nie zajmuje się rozwiązywaniem problemu bezdzietności 

wynikającej ze względów innych niż medyczne - niezależnie od tego, czy bezdzietność spowodowana jest 

orientacją seksualną czy też innymi względami społecznymi lub religijnymi. 

 

Żaden z pacjentów rozpoczynających diagnostykę w Przychodni nOvum nie jest pytany o orientację 

seksualną i wobec wszystkich pacjentów z taka samą starannością podchodzimy do ustalenia przyczyn 

niemożności zajścia w ciążę i urodzenia dziecka, pod warunkiem że przyczyna leży w zakresie naszej 

działalności, czyli jest medyczna. W momencie ustalenia przyczyny choroby przedstawiamy możliwości 

leczenia. 

Te zasady funkcjonowania ośrodka medycznego nie są dyskryminacją, tylko działaniem zgodnym z 

zakresem posiadanych uprawnień i kompetencji.  

 

W związku z powyższym oczekujemy usunięcia z raportu treści przedstawiających Przychodnię 

nOvum jako ośrodka, w którym dyskryminuje się pacjentów ze względu na orientację seksualną - 

ponieważ jest to oczerniające i nieprawdziwe, oraz zaprezentowanie prawdziwego stanowiska 

Przychodni nOvum w tej sprawie. 

 

5. W odniesieniu do punktu 15-go: Opieka psychologiczna. 

Z raportu: „W przypadku dawstwa i biorstwa gamet konsultacja psychologiczna jest standardowo zalecana 

przez lekarza prowadzącego. Jednak ostatecznie to pacjenci decydują, czy z niej skorzystają czy nie” 

 

W Przychodni nOvum indywidualne konsultacje psychologiczne są zalecane dla pacjentów, a obowiązkowe 

dla dawców. 

 

6. W odniesieniu do punktu 16-go: Standardy w dawstwie gamet oraz zarodków. 

Z raportu: „Dawczynią celowaną może zostać wyłącznie kobieta, która ma już własne dzieci lub 

zakończony rozród”. 
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Poprawnie to zdanie powinno brzmieć: „Dawczynią celowaną może zostać wyłącznie kobieta, która ma już 

własne dzieci i deklaruje zakończony rozród”. Jest to zasada przyjęta przez nOvum ze względu na to, że 

ewentualne powikłania (należy je brać pod uwagę zawsze, nawet w najbardziej doświadczonych 

ośrodkach), które mogłyby zdarzyć się w związku z punkcją jajników mogą pozbawić kobietę dalszej 

możliwości rozrodu (lub go utrudnić) i wynika z troski o możliwości rozrodcze potencjalnej dawczyni. 

 

Szanowni Państwo! 

Mam nadzieję, że nasze komentarze zostaną przyjęte przez Państwa jako wyczerpujące oraz spowodują 

zmiany treści raportu przed jego publikacją. Prosimy o odpowiedź oraz ponowne przesłanie raportu w 

wersji przygotowanej do publikacji. 

 

 

 

 

 

Z wyrazami szacunku, 
 
 
 

lek. med.  Katarzyna Kozioł 
Z-ca Dyrektora ds. Medycznych 
Przychodnia Lekarska nOvum 

     


