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

Chcielibyśmy się odnieść do raportu przygotowanego przez Stowarzyszenie na
Rzecz  Leczenia  Niepłodności  i  Wspierania  Adopcji  „Nasz  Bocian”  dotyczącego
naszej Kliniki. Cieszymy się, że został on przygotowany tak rzetelnie i dokładnie.
Dzięki  niemu  możemy  dowiedzieć  się  jak  nasza  placówka  jest  odbierana  na
zewnątrz, jakie robi pierwsze wrażenie, co jest pozytywnego, a co musimy poprawić.
Chcielibyśmy się także odnieść do tego raportu i przedstawić swoje uwagi.

Po  pierwsze  chcielibyśmy  poinformować,  że  nasza  Klinika  jest  najstarsza
prywatną  kliniką  leczenia  niepłodności  w  Polsce,  działa  od  26  lat.  W obecnym
miejscu jest od 1998 roku. W momencie otwarcia była jedną z najnowocześniejszych
w Polsce, z nawiązką spełniała ówczesne wymagania. Obecnie klinika jest trakcie
przygotowań do remontu przewidzianego na październik. Nie znając ustaleń raportu,
ale widząc taką potrzebę zaplanowaliśmy modernizację holu głównego. Przybędzie
miejsc siedzących, przebudowana zostanie szafa na ubrania, na recepcji znajdzie się
tablica informująca o personelu pracującym w Kriobanku. Co równie ważne usunięte
zostanie stare logo i stara nazwa kliniki znad recepcji. Nie widzimy jednak potrzeby
eksponowania tablicy z  cennikiem w holu,  bo z rozmów z pacjentami wiemy, że
mogłoby  to  zostać  źle  odebrane.  Zgodnie  jednak  z  sugestią  osób  oceniających
postaramy  się,  by  cennik  w  wersji  papierowej  był  bardziej  wyeksponowany  w
recepcji. Niezwłocznie uzupełnimy również brakujące informacje (m.in. procedury
IVF z komórką dawczyni oraz procedury adopcji zarodka).

Chcielibyśmy także poinformować, że latem w holu głównym zamontowany
został dodatkowy dystrybutor z wodą (niestety nie ma tam miejsca na automat do
napojów). Od lat dystrybutor z ciepłą i zimną wodą jest też na II pietrze kliniki, w
miejscu gdzie pary oczekujące na leczenie najczęściej przebywają. Tam również do
dyspozycji pacjentów jest czajnik elektryczny, kawa czy herbata.

Jeśli chodzi o nazwę kliniki, to została ona została zmieniona około 1,5 roku
temu (po ponad 20 latach działalności). Niestety stara nazwa nadal funkcjonuje w
świadomości  wielu  osób  i  instytucji.  I  mimo naszych starań,  zmiany  idą  powoli.
Jednak  przyjmujemy uwagi  osób  raportujących  i  przyjrzymy się  dokumentacji  w
klinice:  wzorcom  zgód,  umów  i  oświadczeń.  Również  nowa  strona  internetowa
funkcjonuje  dopiero od roku.  Cały  czas pracujemy na jej  ulepszeniem (w trakcie
wizyty osób monitorujących byliśmy w trakcie zamieszczania informacji), obecnie



większość informacji już tam jest. Oczywiście jednak przeanalizujemy naszą stronę
pod kontem uwag zawartych w raporcie.

Nawiązaliśmy  również  stałą  współpracę  z  psycholog  -  Panią  Dorotą
Gawlikowską.  Będzie  ona  konsultować  naszych  pacjentów,  a  raz  w  miesiącu
planujemy  organizację  otwartych  spotkań  –  wykładów,  warsztatów  czy  sesji.
Najbliższe  takie  spotkanie  zaplanowaliśmy  24  października.  Pani  Gawlikowska
będzie  również  systematycznie  spotykać  się  z  naszymi  pracownikami.

Chcieliśmy także dodać, że Klinika oprócz świadczenia usług medycznych w
całym  ubiegłym  roku  prowadziła  działania  prospołeczne  pod  hasłem  „Oswoić
niepłodność”.  Odbyły  się  dwie  akcje:  pierwsza  była  skierowana  do  osób,  które
dopiero  zaczynają  myśleć  o  dziecku,  druga  dla  osób  leczących  się  z  powodu
niepłodności.  Podczas  obu  akcji  również  można  było  skorzystać  z  porad
psychologicznych.  Przygotowujemy  się  również  do  wydania  własnej  książki,  w
której nasi byli pacjenci dzielą się doświadczeniami z leczenia niepłodności.
W najbliższym czasie zajmiemy się również poprawieniem systemu składania kar, a
także  uzupełnimy  dane  o  skuteczności  leczenia.  Z  kolei  w  drugim  etapie
planowanego przez nas remontu planujemy przebudować gabinety ginekologiczne.

Cieszymy  się,  że  przygotowaliście  Państwo  pierwszy  w  Polsce  raport,  tak
szczegółowo  oceniający  wszystkie  kliniki  leczenia  niepłodności.  Wierzymy,  że
wpłynie on wszystkich mobilizująco i spowoduje, że pacjenci będą mogli liczyć na
jeszcze lepszą opiekę. 
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