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Opinia Rady Przejrzystości  
nr 15/2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku  

o projekcie programu „Dofinansowanie do leczenia niepłodności 
metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców 

miasta Radomska”  

Rada Przejrzystości opiniuje pozytywnie projekt programu polityki zdrowotnej 
„Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia 
pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Radomska”, pod warunkiem 
uwzględnienia uwag Rady i uwag zawartych w raporcie AOTMiT. 

Uzasadnienie 

Przedmiotem oceny jest projekt programu polityki zdrowotnej przesłany przez 
miasto Radomsko w zakresie leczenia niepłodności, zakładający dofinansowanie 
przeprowadzenia procedury zapłodnienia pozaustrojowego. Populację docelową 
będą stanowiły małżeństwa (wiek kobiety do 20-40 r.ż. – warunkowo do 42 r.ż.), 
nie mogące zrealizować planów rozrodczych poprzez naturalną koncepcję. 

Program obejmuje dofinansowanie w wysokości do 5000 zł do jednej procedury 
biotechnologicznej, nie więcej niż 80% kosztów danej procedury składającej się z: 
wykonania punkcji pęcherzyków jajowych; znieczulenia ogólnego podczas 
punkcji; pozaustrojowego zapłodnienia i nadzoru nad rozwojem zarodków 
in vitro; transferu zarodków do jamy macicy w cyklu stymulowanym 
i kriokonserwowanych w cyklu spontanicznym; witryfikacji zarodków 
z zachowanym potencjałem rozwojowym; przechowywania zarodków 
kriokonserwowanych. W ramach kampanii informacyjnej podjęte zostaną przez 
organizatora programu działania mające na celu dotarcie z właściwą informacją 
na temat programu do potencjalnych pacjentów. W toku realizacji powyższego 
wykorzystane zostaną lokalne media, strona internetowa, ulotki, broszury 
informacyjne, plakaty i billboardy. Realizator programu zostanie wybrany w 
drodze konkursu, co jest zgodne z zapisami ustawowymi. 

Zgodnie z rekomendacjami PTMR/PTG 2018 oraz opiniami ekspertów 
zaplanowana przez wnioskodawcę procedura zapłodnienia pozaustrojowego IVF 
ma udowodnioną, najwyższą skuteczność spośród wszystkich metod 
wspomaganego rozrodu. Leczenie niepłodności w drodze zapłodnienia 
pozaustrojowego nie jest obecnie w Polsce finansowane w ramach świadczeń 
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gwarantowanych. Eksperci zwracają uwagę na fakt, iż istnieje wiele sytuacji 
klinicznych w leczeniu niepłodności, w których dla zapłodnienia pozaustrojowego 
nie ma alternatywy terapeutycznej.  

Głównymi kryteriami kwalifikacji do programu będą: niemożność zrealizowania 
planów rozrodczych poprzez naturalną koncepcję; wiek kobiety w przedziale  
20-40 lat mając w ocenie biochemicznej i ultrasonograficznej szansę 
na wyidukowanie mnogiego jajeczkowana - AMH powyżej 0,7 ng/ml co najmniej 
trzy pęcherzyki w jajniku (warunkowo do programu przyjęte będą kobiety do 42 
roku życia w przypadku dobrze rokującej rezerwy jajnikowej); pozostanie w 
związku małżeńskim; status mieszkańca miasta Radomska, pozytywne przejście 
szybkiej kwalifikacji, której podlegać będą pary ze schorzeniem nowotworowym 
w celu zachowania płodności - mrożenie gamet lub zarodków. Biorąc pod uwagę 
zaplanowany budżet można oszacować, że z programu będzie mogło skorzystać 
20 par rocznie. 

Głównym założeniem programu jest „leczenie niepłodności metodami 
zapłodnienia pozaustrojowego w oparciu o obowiązujące standardy 
postępowania i procedury medyczne oraz poprawa dostępu dla mieszkańców 
Radomska do usług medycznych w zakresie leczenia niepłodności”. Należy 
podkreślić, że cel w postaci poprawy dostępu do usług medycznych w zakresie 
leczenia niepłodności nie odnosi się do efektu zdrowotnego. Z kolei cel dotyczący 
leczenia niepłodności metodami wspomaganego rozrodu został sformułowany w 
postaci działania. 

W ramach oceny efektywności programu zakłada się: „monitorowanie wskaźnika 
ciąż klinicznych; monitorowanie wskaźnika ciąż wielopłodowych, monitorowanie 
wskaźnika urodzeń żywych, monitorowanie wskaźnika zespołów 
hiperstymulacyjnych”. Ewaluacja programu powinna opierać się na porównaniu 
stanu sprzed wprowadzenia działań w ramach programu, a stanem po jego 
zakończeniu, co nie zostało uwzględnione w projekcie programu. 

Wnioskodawca wskazał, że uczestnikom programu przysługuje możliwość 
dofinansowania do 2 prób zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego w wysokości 
do 5.000 zł każda nie więcej jednak niż 80% kosztów całej procedury 
biotechnologicznej. W projekcie programu nie uszczegółowiono kosztów 
jednostkowych poszczególnych usług wykonywanych w ramach planowanego 
zapłodnienia pozaustrojowego. Koszty działań informacyjnych oraz monitoringu 
oszacowano na kwotę 5 000 zł. Całkowity koszt programu wyniesie 105 000 zł. 
Program będzie finansowany ze środków budżetu miasta Radomska. 

Rada Przejrzystości wskazuje dodatkowo, że program powinien zostać 
uzupełniony o: 

• opracowanie przejrzystych zasad sprawiedliwego dostępu do programu 
zainteresowanych parom; 
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• zapewnienie odpowiedniego poradnictwa parom biorącym udział 
w programie (kwestie ryzyka wynikającego związanego z udziałem 
w programie np.: zachodzenia w ciąże mnogie; możliwość przedyskutowania 
wątpliwości w celu umożliwienia podjęcia świadomej decyzji); 

• wprowadzenie obowiązku szczegółowego informowania beneficjentów 
o procedurze kriokonserwacji i zasadach jej finansowania, wskazanie liczby 
komórek jajowych poddawanych zapłodnieniu, pozwalającej określić liczbę 
zarodków nadliczbowych poddawanych kriokonserwacji; 

• określenie zasad postępowania z kriokonserwowanymi zarodkami 
po zakończeniu projektu, na wypadek zakończenia działalności biobanku 
lub po upływie 20 lat ustawowego obowiązku kriokonserwacji; 

• stworzenie możliwości skorzystania przez pary z procedury kriokonserwacji 
komórek jajowych zamiast kriokonserwacji embrionów. 

 

 

 

Tryb wydania opinii 

Opinię wydano na podstawie art. 48a ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 z późn. zm.), z uwzględnieniem raportu 
nr: OT.441.192.2019 „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla 
mieszkańców miasta Radomska” realizowany przez: Miasto Radomsko, Warszawa, styczeń 2020 oraz Aneksu 
„Programy z zakresu leczenia niepłodności technikami wspomaganego rozrodu (ART) – wspólne podstawy 
oceny”, styczeń 2018 r. 


