PROGRAM IN VITRO DLA MIESZKAŃCÓW
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2019 – 2022

IN VITRO
PROGRAM REALIZOWANY W PŁOCKU

Ośrodek leczenia niepłodności Gravida sp. z o. o w Płocku jest realizatorem „Programu
polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla
mieszkańców województwa mazowieckiego w latach 2019 – 2022”.
W Ośrodku leczenia niepłodności Gravida sp. z o. o w Płocku każda zakwalifikowana
do Programu para może skorzystać z dofinansowania w wysokości maksymalnie trzech
procedur in vitro.
KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU?
Do Programu dofinansowania in vitro w Ośrodku Gravida sp. z o. o mogą przystąpić pary, które
nie mogą zajść w ciążę poprzez naturalną koncepcję oraz spełniają poniższe wymogi formalne
oraz medyczne.

WYMOGI FORMALNE:
✓ osoby aplikujące do Programu (kobieta i mężczyzna) w dniu zgłoszenia muszą mieć
ukończone 20 lat;
✓ osoby aplikujące do Programu (kobieta i mężczyzna) muszą mieszkać na terenie
województwa mazowieckiego tj. muszą być osobami fizycznymi mieszkającymi na
terenie województwa mazowieckiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego od
12 miesięcy w chwili aplikowania do Programu;
✓ osoby aplikujące do Programu (kobieta i mężczyzna) muszą przedłożyć realizatorowi
wypełniony druk świadomej zgody na udział w Programie oraz podpisać
oświadczenie, że nie są obecnie uczestnikami innego Programu o podobnym
charakterze finansowanym ze środków publicznych lub nie uczestniczyły

w podobnym Programie finansowanym ze środków publicznym w ciągu ostatnich
trzech lat;
✓ u osób aplikujących do Programu (kobieta i mężczyzna) musi zostać stwierdzona
i potwierdzona dokumentacją medyczną, bezwzględna przyczyna niepłodności lub
nieskuteczne leczenie niepłodności zgodne z rekomendacjami i standardami praktyki
lekarskiej w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Programu, wraz ze
wskazaniem do zapłodnienia pozaustrojowego.

WYMOGI MEDYCZNE:
✓ poziom hormonu AMH u kobiety wynosi powyżej 0,7 ng/ml;
✓ para zostaje zakwalifikowana do leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego,
zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii
(PTMRiE) oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGP) z 2018 r.,
a także ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności.
Do Programu zostaną zakwalifikowane także kobiety/dziewczynki, u których z powodu
choroby nowotworowej wskazane jest zastosowanie terapii gonadotoksycznej, co daje szanse
na odroczenie płodności do czasu wyleczenia choroby. Warunkami przystąpienia do Programu
są:
✓ kobieta/dziewczynka aplikująca do Programu muszą mieszkać na terenie
województwa mazowieckiego tj. muszą być osobami fizycznymi mieszkającymi na
terenie województwa mazowieckiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego od
12 miesięcy w chwili aplikowania do Programu;
✓ kobieta/dziewczynka aplikująca do Programu muszą przedłożyć realizatorowi
wypełniony druk świadomej zgody na udział w Programie oraz podpisać
oświadczenie, że nie są obecnie uczestnikami innego Programu o podobnym
charakterze finansowanym ze środków publicznych lub nie uczestniczyły
w podobnym Programie finansowanym ze środków publicznym w ciągu ostatnich
trzech lat;
✓ u kobiety/dziewczynki aplikującej do Programu musi zostać stwierdzona
i potwierdzona dokumentacją medyczną, choroba nowotworowa bądź inna choroba,
której leczenie wymaga zastosowania terapii gonadotoksycznej

DOFINANSOWANIE DO PROCEDURY IN VITRO
W OŚRODKU GRAVIDA sp. z o. o W PŁOCKU
OBEJMUJE:
✓ wykonanie koniecznych badań laboratoryjnych;
✓ przeprowadzenia kontrolowanej indukcji jajeczkowania i monitorowanie;
✓ znieczulenie anestezjologiczne;
✓ pobranie komórek jajowych;
✓ preparatyka nasienia;
✓ zapłodnienie pozaustrojowe metodą IVF lub ICSI i nadzór nad rozwojem zarodków;
✓ jeden transfer zarodków do macicy (w przypadku, kiedy ze względów medycznych
nie dojdzie do transferu „świeżych zarodków” do macicy, w ramach Programu
będzie sfinansowany jeden transfer rozmrożonych zarodków);
✓ przygotowanie niepodanych zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym do
przechowywania – kriokonserwacja
Koszty przechowywania zarodków jak i kriotransferów nie są finansowane w ramach
Programu. Koszty te zostaną pokryte przez parę uczestniczącą w Programie. Pacjenci muszą
być przygotowani również na poniesienie dodatkowych kosztów, związanych z dodatkowymi
badaniami laboratoryjnymi, dodatkowymi konsultacjami specjalistycznymi oraz, jeśli
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Jak wygląda cały proces Programu in vitro w Ośrodku
Gravida sp. z o. o?
1. Zadzwoń pod numer 506 567 927; 24 266 89 42; 24 366 51 55 lub napisz na adres
mailowy program@gravida.com.pl
2. Zapisz się na pierwszą wizytę niepłodnościową
3. Przygotuj pełną dokumentację medyczną:
✓ historie choroby, wyniki badań, karty informacyjne, opisy zabiegów;
✓ dokumenty potwierdzające dotychczasową diagnostykę i leczenie lub okazanie
wyniku diagnostycznego potwierdzającego bezpośrednie wskazanie do leczenia
metodami rozrodu wspomaganego medycznie
✓ wyniki badań niezbędne do kwalifikacji medycznej:
•

AMH - kobieta (ważne 90 dni)

•

badanie nasienia metodą CASA (ważne 90 dni)

✓ dokumenty potwierdzające tożsamość (dowód osobisty lub paszport)
4. Spotkaj się z naszym lekarzem
5. Otrzymaj dofinansowanie
6. Podpisz zgodę na udział w „Programie polityki zdrowotnej leczenia niepłodności
metodą

zapłodnienia

pozaustrojowego

dla

mieszkańców

województwa

mazowieckiego” oraz wszystkie wymagane oświadczenia
7. Rozpocznij leczenie
Uwaga! W wyjątkowych sytuacjach, zależnych od stanu klinicznego danej pary, lekarz
specjalista podczas wizyty kwalifikacyjnej będzie mógł poprosić o wykonanie innych
niezbędnych badań.

