
Ad 1 Błąd w nazwie firmy (str. 1 i 2): 

Powinno być GMW Embrio 

 

 

 

 

 

 

Ad.2 

Z kolei z naszych obserwacji wynika czasem odwrotnie, to pacjenci trafiają do nas zamiast do laboratorium 

LOMA. Tak to bywa, że kiedy w jednym budynku mieszczą się dwie firmy, to mogą być ze sobą mylone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Cennik JEST DOSTĘPNY od zawsze w rejestracji i jest od zawsze wywieszony na ścianie w 

poczekalni kliniki.  

 

 

 

 

 

 

2. Na stronie internetowej oraz w formie wydrukowanej na miejscu w klinice są dostępne rekomendacje 

PTMR/PTG (adres strony: http://invitrogmw.pl/pracownia-in-vitro/). 

 

 

3. Odnośnie materiałów informacyjnych:  

Jeżeli chodzi o przekazywanie pacjentom materiałów pisemnych to uważamy, że  fakty przekazane pacjentce 

ustnie, jasno wytłumaczone, plus możliwość zadania dodatkowych pytań daje nam pewność, że pacjentka 

usłyszała przekazaną informację – wręczenie ulotki nie daje pewności, że pacjentka w ogóle ją przeczytała, a 

tym bardziej zrozumiała konsekwencje zabiegów, powikłań itp. z jej treści. Wolimy dlatego rozmowę i 

bezpośredni kontakt z pacjentem.  

Oczywiście, ponieważ jak widać z Państwa obserwacji jest takie zapotrzebowanie społeczne,  postaramy się 

zrealizować ten postulat już w najbliższych dniach, to znaczy wprowadzimy materiały informacyjne w 

poczekalni w formie ulotek i książek możliwych do wypożyczenia lub zakupienia.  

 

 

4. SET/DET: 

 

 

 

 

 

Zdanie „DET jest zawsze lepszy” – jest wyrwane z kontekstu i dla nas znaczy tylko tyle, iż podnosi szansę na 

uzyskanie ciąży, a nie na to, że jest lepszy od SET. „Preferuje podawanie dwóch zarodków” nie znaczy, że 

rekomenduje takie postępowanie. Wg „polityki SET/DET” panującej w naszym ośrodku decyzja o ilości 

podanych zarodków zawsze wychodzi od pary. Bez najmniejszego sugerowania, każda para spotyka się z 

pytaniem lekarza „czy podajemy jeden czy dwa zarodki” i w razie wątpliwości ma dokładnie wyjaśnione 

konsekwencje, które mogą wyniknąć z ich decyzji zarówno co do skuteczności takiego postępowania jak i 

ewentualnych możliwych powikłań- w tym ciąży mnogiej. 

 

Ad 7. Obecność partnerki: 

 

 

 

http://invitrogmw.pl/pracownia-in-vitro/


 

Pacjent przychodzący na badanie nasienia ZAWSZE może do pomieszczenia wejść z partnerką. Decyzję o tym 

podejmuje sam i jeżeli przychodzi na badanie z osobą towarzyszącą to zawsze spotyka się z pytaniem „ chce Pan 

zostać w pokoju badań sam czy z partnerką”. 

 

 

Ad 8. Opieka nad kobietą: 

 

 

 

 

 

Pokój pobrań JEST pomieszczeniem zamykanym. Drzwi mogły zostać niezauważone, gdyż są to przesuwne 

drzwi na dodatek z możliwością zamknięcia na klucz – zawsze mogą zostać zasunięte, gdy para jest wewnątrz 

lub na czas podania leku itp..  W razie potrzeby możemy przesłać zdjęcia. 

 

 

 

Ad 10. Odnośnie dokumentu „Zgoda na udział w programie IVF”:  

Jak sama nazwa mówi ten dokument nie jest umową tylko świadomą zgodą pacjentów na udział w procedurze. 

 

 

Odnośnie : Umowa na mrożenie zarodków; 

 

§9. W przypadku braku jakiegokolwiek kontaktu Pacjentów z GMW – Embrio przez okres minimum 2 lat oraz przy 

jednoczesnym braku wniesienia opłaty przez ten sam okres, Pacjenci zrzekają się praw do przechowywanych zarodków i 

jednocześnie wyrażają zgodę na przekazanie zarodków przez GMW – Embrio na rzecz innych pacjentów na drodze 

anonimowego dawstwa. 

  

 W umowie nie ma mowy o zrzeczeniu się praw do przechowywanych zarodków z powodu nie 

wniesienia opłaty za przechowywanie zarodków. Umowa mówi, że w przypadku braku jakiegokolwiek 

kontaktu Pacjentów z GMW – Embrio – przez okres minimum 2 lat -to znaczy, że mimo prób kontaktu 

ośrodka z pacjentem- telefonicznie, mailowo ,listownie przez okres  dwóch lub więcej lat- pacjenci 

zgadzają się na zrzeczenie praw do zarodków i  przekazanie zarodków przez GMW – Embrio na rzecz 

innych pacjentów na drodze anonimowego dawstwa. Wniesienie opłaty jest elementem kontaktu z 

ośrodkiem. Sam brak opłaty przy kontakcie pacjentów z ośrodkiem nie może być według umowy 

traktowany jako zrzeczenie się praw do zarodków. Może ewentualnie skutkować wystąpieniem  z 

roszczeniem finansowym ośrodka względem pacjentów do zapłaty należnej opłaty. 
 
§ 10. Na wypadek śmierci Pacjentów przechowywany materiał przechodzi na rzecz GMW-Embrio celem przekazania dla 

anonimowych Biorców. 

 

 Podpisanie przez pacjentów  umowy brzmiącej tak jak w § 10 jest wskazaniem  GMW-

Embrio do dysponowania zarodkami po ich śmierci. 

 Zgadzamy się, że jest to zapis dyskusyjny. Jeżeli wola pacjentów jest odmienna mogą w tym 

punkcie sami wskazać kto mógłby przejąć prawa do zarodków, oczywiście w tedy wskazana 

osoba musiała by się na to zgodzić. 

 
 

Ad 11. 

Z wywiadu wynikało także, że Ośrodek nie ma jednolitej polityki zapraszania pacjentów na wizytę̨. W relacji 

drugiej pacjentki zdarzało się̨ bowiem, że  wywoływanie pacjentów następowało: “czasem na po nazwisku, a 

czasem podawano numerek”.  

Nigdy w naszym ośrodku nie stosowaliśmy numerków dla pacjentów. Zawsze Panie są wywoływane po imieniu. 

Natomiast zdarza się, że Pań o tym samym imieniu jest więcej, dopiero wtedy weryfikujemy pacjentkę podając 

nazwisko. Nasza polityka zapraszania pacjentów wygląda następująco: lekarz wychodzi z gabinetu podchodzi do 

rejestracji, bierze kartę pacjenta i podchodzi do danej osoby zapraszając do gabinetu lub wywołuje po imieniu 

(gdy nie zna pacjnetki).   



 

Ad 13. 

W tym roku klinika miała być rozbudowana, tzn. miała powstać dodatkowa sala zabiegowa z pokojami 

obserwacyjnymi dla pacjentów na parterze. Niestety  z uwagi na przedłużające się biurokratyczne procedury 

budowlane, rozbudowa musi być przeniesiona na wiosnę 2016r. 

 

 

Ad 15 Odnośnie opieki psychologicznej:  

Na drzwiach gabinetu nr 1 widnieje tabliczka z nazwiskiem oraz specjalizacją przyjmującego psychologa. W 

gabinetach oraz rejestracji są również dostępne przekazywane pacjentom wizytówki. 

 

 

Ad 16. Odnośnie: Standardy w dawstwie i biorstwie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pacjent ma możliwość wybory dawcy aktualnie dostępnego u nas w klinice. Przedstawiane są wtedy wszystkie 

dane i parametry na temat wybranych dawców jakie tylko są dostępne – pacjent otrzymuje certyfikat z 

charakterystyką danego dawny – to są wszystkie informacje które my znamy. 

Jeżeli pacjent chce sam sobie wybrać dawcę z całej bazy Cryos, to jak najbardziej jest taka możliwość – jedyny 

problem polega na tym, że takiego materiału nie ma „na już” tylko trzeba go specjalnie sprowadzić. Stąd może 

wynikło niezrozumienie. 

 

 
 

Jak najbardziej istnieje możliwość zarezerwowania tego samego nasienia do powtórnych zabiegów i nie ma 

znaczenia na jaki okres – jeżeli oczywiście taki dawca jest jeszcze dostępny w banku nasienia Cryos. Obecnie 

mamy takich pacjentów, na których życzenie zostało sprowadzone więcej słomek danego dawcy celem 

zabezpieczenia sobie kolejnych prób inseminacji i ewentualnego rodzeństwa dla już posiadanego dziecka.  

 

 

Faktycznie nie pobieramy gamet od kobiet, które chcą oddać swoje jak to nazywają „jajeczka”  w celach 

najczęściej zarobkowych. I taki był kontekst naszej wypowiedzi :  

“Ja się̨ nie podejmuję, zawsze się̨ boję, że osoba zdrowa będzie miała powikłania, nie wiem, jak się̨ z tego 

wytłumaczę̨. Ja się̨ nie pochylam nad takimi tymi pieniędzmi”. Dodał także: "Zresztą̨ bardzo rzadko się̨ zdarza 

kandydatka na dawczynię komórek, może raz na dwa lata?"  

Natomiast nie robimy problemów dla dawstwa rodzinnego celem pomocy najbliższej rodzinie np. Siostrze. 



Po prostu bez uregulowanej ustawowo kwestii dawstwa klinika nie chciała być posądzana o handel komórkami 

rozrodczymi. 

 

 

Ad 17. Rekomendacja 

 

Punkty 2 i 3 jest zrealizowany już od dawna, czyli sprzed audytu. 

 

Pkt.4 Ośrodek prowadzi współpracę z psychologiem. Na drzwiach gabinetu jest tabliczka imienna psychologa 

oraz w gabinetach  i rejestracji dostępne są wizytówki. 

 

Pkt.5 Pacjenci zawsze mają u nas prawo wyboru nasienia dawcy, co było wyjaśniane powyżej oraz dostęp do 

informacji na temat dawców którymi dysponujemy. 

 

 

 

 

 

 

 


