
Witam, 

Bardzo dziękujemy za przesłanie raportu, pozwoli nam to lepiej zorganizować leczenie pacjentów, 
aby nie tylko odchodzili z kliniki sukcesem czyli dzieckiem zabranym do domu, ale w czasie całego 
leczenia czuli się bardziej komfortowo.

Pozwolę sobie odnieść się chronologicznie do przesłanego raporu, krótko w punktach.

1. Strona www. 
A. Dodamy biogramy innych osób z personelu biorącego udział w realizacji procedur 

niepłodnościowych.
2. Telefoniczna linia dyżurna dla pacjentów 

a. Jest czynna między 14 a 18 każdego dnia co nie znaczy ( ze względu na ilość połączeń), 
że każde połączenie może być natychmiast zrealizowane. Nagrany jest komunikat na 
poczcie głosowej informujący w jakich godzinach jest czynna infolinia.

b.  Kontakt z doświadczonym embriologiem zapewnia profesjonalną odpowiedź na 
pytania pacjentów. Dla tego też nie jest możliwe obsługiwanie tego telefonu przez 
inne osoby.

c. W czasie nieobecności osoby odpowiedzialnej za kontakt z pacjentami telefon 
obsługiwany jest przez innego embriologa.

d. Do dyspozycji pacjentów pozostaje kontakt mailowy lub bezpośredni kontakt w 
ośrodku pracującym przez  5 dni w tygodniu od 7 do 20 30, a w soboty od 7 30 do 15. 
W pozostałych godzinach w sytuacjach alarmowych dostępny jest kontakt z lekarzem 
dyżurnym oddziału ginekologiczno-położniczego SALVE. Te nr telefonu są dawane 
każdemu pacjentowi, który podchodzi do programów In vitro i są również wypisane w 
formularzach dawanych pacjentom.

e. Informacja o możliwym kontakcie w sytuacjach alarmowych jest zawarta w 
informatorach dla pacjentów.

3. Informacja  o kosztach procedur zawarta jest na stronie internetowej.
4. Polityka SET

Faktycznie realizowana jest polityka SET, a informacja o transferze 2-3 zarodków pochodzi 
ze starszego informatora,  której nie zauważyliśmy,  na stronie www już to zmienione, w 
formularzach papierowych, będzie zmienione przy najbliższym druku formularzy.

5. Program refundacyjny
Ze względu na fakt, że lekarze wykonują również inne procedury diagnostyczne i 
operacyjne, oraz procedury związane z pobieraniem komórek rozrodczych i transferami 
zarodków ilość dni, w których mogą oni przyjmować pacjentów ambulatoryjnych jest 
ograniczona. Codziennie przyjmują lekarze w ramach bezpłatnych wizyt w Programie MZ. 
Nieporozumienia z zakresu odpłatności za wizyty wynikają częściowo z niezrozumienia 
faktu, że wizyty bezpłatne są realizowane tylko w zakresie tylko procedury in vitro. Na 
początku funkcjonowania programu takie sytuacje zdarzały się częściej, aktualnie takie 
sytuacje są bardzo rzadkie.

6. Próba wydzielenia specjalnego stanowiska dla osób realizujących wizyty i procedury w 
zakresie niepłodności wymaga widocznego oznakowania danego stanowiska co w sposób 
jawny stygmatyzowało by wszystkie osoby korzystające z tego stanowiska.

7. Wizyty kilkuminutowe są w trakcie oceny owulacji i stymulacji do procedury in vitro, które 
odbywają się  po uprzednim omówieniu sposobu postępowania i w rzeczywistości nie są 
wizytami a badaniami USG.



8. Opieka nad mężczyzną
a. Wycofaliśmy krzesła ze „śluzy”  między ogólnie dostępnym korytarzem a 

pomieszczeniami pracowni embriologicznej i pomieszczenia do oddawania nasienia 
przez mężczyzn co mamy nadzieję, że zapewni większy komfort podczas oddawania 
nasienia.  

b. W pomieszczeniu zamontowaliśmy dodatkowe urządzenie wyciszające pomieszczenie.
c. Dodatkowe pomieszczenie do oddawania nasienia będzie wykorzystywane tylko 

sporadycznie.
9. Opieka nad kobietą.

a. Pomieszczenia do przygotowania dla pacjentek nie są dostępne z zewnątrz.
10. Ośrodek posiada bieliznę jednorazową, choć większość pacjentek deklaruje chęć 

posiadania własnej odzieży.
11. Umowy cywilno-prawne i prawa pacjenta.

Aktualnie wszystkie umowy  sa analizowane i dostosowywane do wymagań Ustawy o 
Leczeniu Niepłodności.

12. Prawo do intymności i obecności osoby bliskiej.
Obecność asystentki lekarza umożliwia skrócenie wizyty a przez to zapewnienie większej 
ilości wizyt pacjentek u swojego lekarza. Pozwala też na lepszy kontakt wzrokowy i 
osobisty z pacjentką.
Obecność osób szkolących się jest okresowa i jest jedynym sposobem aby te osoby na 
przykładzie kontaktu osoby doświadczonej uczyły się a nie tylko na własnych błędach. 

13. Zgodnie z sugestiami audytu będziemy przykładać większą wagę do proponowania 
korzystania z opieki psychologicznej.

14. Rekomendacje:

8. Niestety nie widzimy możliwości całodobowej linii informacyjnej w pełni fachowej poza 
sytuacjami alarmowymi.

9. Zwrócimy większą uwagę na rutynowe rekomendowanie wizyty u psychologa .

10 Umieścimy na stronie www informacje na temat internetowych grup wsparcia. 
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