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STOWARZYSZENIE NASZ BOCIAN
Szanowni Państwo,
Dziękujemy za wnikliwą ocenę pracy naszej kliniki, która ma być rzetelną oceną Zięba Clinic. Wiele
sugestii weźmiemy pod uwagę, tym bardziej, że jesteśmy w końcowej fazie projektowania rozbudowy
naszego Ośrodka i w międzyczasie ukazała się tak oczekiwana Ustawa o leczeniu niepłodności wraz z
rozporządzeniami, które są jak na razie w fazie projektów.
W związku z Państwa Raportem mamy pewne uwagi, które poniżej chcielibyśmy przedstawić:
Punkt 3 Raportu: POLITYKA SET.
„Również analiza zgód i umów dotyczących zapłodnienia pozaustrojowego, a przede wszystkim
transferu zarodków i kriotransferu pokazuje, iż Ośrodek nie prowadzi polityki SET. W jednym z
dokumentów („Zgoda internisty lub lekarza rodzinnego na zabieg zapłodnienia pozaustrojowego”)
lekarz internista lub lekarz rodzinny są proszeni o potwierdzenie, iż „Stan internistyczny pacjentki nie
jest przeciwwskazaniem do zajścia w ciążę mnogą (bliźniaczą).”. Zakładana jest zatem przez Ośrodek
możliwość uzyskania ciąży mnogiej, podczas gdy takie ryzyko nie wynika immanentnie z
procedury IVF, a jest powikłaniem jatrogennym związanym z lekarską decyzją o transferze więcej
niż jednego zarodka.”
W karcie informacyjnej dla Pacjentów, która została udostępniona Paniom wizytującym Zięba Clinic,
znajdują się informacje dotyczące polityki SET. Poniżej cytujemy framgent karty:
„Obecnie zaleca się transfer pojedynczego zarodka (SET – single embryo transfer), którego
niewątpliwą zaletą jest znaczne ograniczenie ryzyka wystąpienia ciąży mnogiej, która może być
zagrożeniem zarówno dla pacjentki, jak i rozwijających się dzieci. W zależności od konkretnej sytuacji
(zwłaszcza wieku pacjentki i oceny embriologa dotyczącej potencjału rozwojowego zarodków)
dopuszcza się przeniesienie do jamy macicy 2 embrionów. Transfer większej liczby zarodków jest
obecnie niezwykle rzadki.”
Co do sformuowania znajdującego się w Zgodzie internistycznej, tak jak zauważono w Raporcie,
rzeczywiście „zakładana jest przez ośrodek możliwość uzyskania ciąży mnogiej”. Pragniemy wyjaśnić,

że nawet podanie tylko jednego zarodka nie gwarantuje, że ciąża nie będzie ciążą mnogą. Po drugie,
istnieją wskazania medyczne, przy których zalecane jest przeniesienie do jamy macicy więcej niż
jednego zarodka.
Punkt 3 Raportu: POLITYKA OŚRODKA DOTYCZĄCA STATYSTYK.
„Brak jest także źródła danych mówiących o wskaźniku skuteczności inseminacji nasieniem dawcy w
Polsce (przy tym nie podano również za jaki rok są to statystyki).”
Na stronie internetowej Zięba Clinic jest wyraźnie napisane, skąd statystyki pochodzą. Cytując za
stroną:
„Według danych Europejskiego Towarzystwa Embriologii i Rozrodu Człowieka (ESHRE), średnia
skuteczność inseminacji domacicznej w Europie w roku 2011 wynosiła: 8,3% (ciąże/liczba zabiegów).
Skuteczność inseminacji domacicznej w Zięba Clinic (ciąże/liczba zabiegów): 15% w 2011r., 11% w
2012r.
Średnia skuteczność inseminacji nasieniem dawcy w Polsce wynosiła 14%, w Zięba Clinic – 12%.”
Punkt 7 Raportu: OPIEKA NAD MĘŻCZYZNĄ.
„W pokoju nie ma możliwości redukcji oświetlenia (przyciemnienie-rozjaśnienie)”
W pokoju do oddawania nasienia, o którym mowa, jest zainstalowane zarówno oświetlenie główne, jak i
mniejsza lampa, będąca źródłem mało intensywnego, rozproszonego światła. Znajdowała się ona w
pomieszczeniu również podczas wizyty Pań Monitorek.
Punkt 11 Raportu: PRAWO DO INTYMNOŚCI.
„Pokój nie jest wprawdzie oznaczony, natomiast wejście do niego znajduje się w centralnej części
poczekalni.”
Stwierdzenie, iż pomieszczenie do oddawania nasienia znajduje się w centralnej części poczekalni
wydaje się trochę przesadzone. Pomieszczenie to rzeczywiście znajduje się w pobliżu rejestracji, ale
pomimo to staramy się zapewniać naszym Pacjentom jak największą dyskrecję. Panowie są tam
zapraszani bez podawania celu wizyty, a próbkę zostawiają na miejscu, nie ma więc konieczności jej
wynoszenia czy przekazywania personelowi. Zdajemy sobie sprawę, że procedura oddania nasienia jest
kwestią delikatną i w miarę naszych możliwości staramy się, aby odbyła się w jak najbardziej intymnej
atmosferze. Plany rozbudowy kliniki uwzględniają umiejscowienie pokoju dla Panów w bardziej

dyskretnym miejscu.
Punkt 10 Raportu: PRAWO: UMOWY CYWILNOPRAWNE I PRAWA PACJENTA.
Zgody i umowy, które do tej pory obowiązywały w Zięba Clinic, powstały z jak najlepszymi intencjami
ochrony prawnej zarówno Pacjenta, jak i placówki, w trudnych warunkach braku ustawodawstwa. Jako
że sytuacja ta uległa zmianie, polemizowanie z pewnymi sformułowaniami zawartymi w Raporcie
wydaje nam się w tej chwili bezcelowe, ponieważ w obecnym czasie w naszym Ośrodku treść i forma
zgód i umów są konsultowane przez Prawnika w związku z dostosowaniem tych dokumentów do nowej
ustawy.
Punkt 14 Raportu: PARY NIEHETEROSEKSUALNE .
„Ośrodek deklaruje, że traktuje pacjentów w sposób wolny od wszelkiej dyskryminacji.
Jednocześnie chciałybyśmy zwrócić uwagę, iż na tablicy informacyjnej, wśród usług oferowanych w
Ośrodku wymienia się „Leczenie niepłodności małżeńskiej”, a przecież nie wszyscy pacjenci Ośrodka to
pary małżeńskie.”
Określenie „niepłodność małżeńska”, jest określeniem tradycyjnym, szeroko stosowanym zarówno w
literaturze fachowej jak i języku potocznym. Zastosowanie go na tablicy informacyjnej nie wynika z
uprzedzeń bądź preferencji kliniki.
Punkt 16 Raportu: STANDARDY W DAWSTWIE I BIORSTWIE GAMET ORAZ ZARODKÓW.
„Brak zgodności co do dostępności informacji o opinii psychologa: wg lekarki pacjent – biorca dostaje
taką informację, wg osoby zarządzającej – nie. Przy okazji należy zwrócić uwagę na kolejną
sprzeczność – z wywiadu z lekarką wynikało jednoznacznie, że konsultacja psychologiczna dawców jest
wymagana, natomiast z rozmowy z osobą zarządzającą oraz z embriologiem, że konsultacja jest
rekomendowana: „Dawcy nie można zmusić” (cytat embriolog).”
Jak zostało wspomniane w Państwa podsumowaniu, do tej pory nie było jasnego ustawodawstwa w
związku z kryteriami kwalifikacji Dawców. Przy rekrutacji Dawców klinika wykonywała wszelkie
rekomendowane badania diagnostyczne. Konsultacja psychologiczna była proponowana Dawcom i
traktowana była jako ich prawo.
Z poważaniem,
Zięba Clinic

