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Zapraszamy do udziału w programie polityki zdrowotnej in
vitro

[1]

W Koszalinie można się już ubiegać o dopłatę do zapłodnienia in vitro. Ruszył
właśnie program polityki zdrowotnej pn. „Doﬁnansowanie do leczenia niepłodności
metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Koszalina na lata
2021-2023”. Fundusze na ten cel pochodzą z budżetu miasta.
- Program in vitro skierowany jest do par, u których stwierdzono niepłodność, a inne metody leczenia,
prowadzone przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, nie istnieją lub się wyczerpały – mówi
wiceprezydent Przemysław Krzyżanowski. - Każda para, którą pozytywnie zakwaliﬁkowano do
programu, ma prawo otrzymać doﬁnansowanie do jednej z procedur zapłodnienia pozaustrojowego w
wysokości do 5 000 zł. Z doﬁnansowania skorzystać może co roku 20 par. To szansa dla wielu
osób, by cieszyć się z narodzin oczekiwanego potomka.

Kto może przystąpić do programu?
Wiek kobiety mieści się w przedziale 20-40 lat i w ocenie biochemicznej oraz ultrasonograﬁcznej
ma ona szansę na wyindukowanie mnogiego jajeczkowania (AMH powyżej 0,7 ng/ml i co
najmniej trzy pęcherzyki w jajniku),
Warunkowo w programie mogą uczestniczyć kobiety do 42 roku życia, jeżeli stężenie AMH
przekracza 1,5 ng/ml i liczba pęcherzyków w jajnikach jest powyżej trzech,
W chwili przystąpienia do programu polityki zdrowotnej posiadają dokumentację medyczną
z rozpoznaną niepłodnością o oznaczeniu ICD10:46 (niepłodność męska) lub N97 (niepłodność
kobieca),
Pozostają w związku małżeńskim lub partnerskim (zgodnie z deﬁnicją dawstwa partnerskiego
określoną w art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności),
Zamieszkują na terenie Koszalina przynajmniej od roku i rozliczają się z podatków z Urzędem
Skarbowym w Koszalinie (weryﬁkacja na podstawie pierwszej strony ostatniej deklaracji PIT,
która zostanie przedłożona realizatorowi programu),
Przeszły w przeszłości leczenie niepłodności i wyczerpano inne metody leczenia prowadzone
przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy. Procedurę zapłodnienia pozaustrojowego można
podejmować bez wyczerpania innych metod leczenia i w terminie krótszym niż 12 miesięcy od
rozpoczęcia leczenia niepłodności, jeżeli zgodnie z aktualną wiedzą medyczną nie jest możliwe
uzyskanie ciąży w wyniku zastosowania tych metod,

Posiadają bezpośrednie wskazania do zapłodnienia pozaustrojowego,
Zostały zakwaliﬁkowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez
realizatora programu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi i rekomendacjami,
Wyraziły zgodę na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania kriokonserwowanych
zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferów.

Realizatorami programu są:
1. Klinika INVICTA Sp. z o.o., ul. Polna 64, 81-740 Sopot,
tel. 58/ 58 58 800, www.klinikainvicta.pl [2]
2. Klinika GAMETA Gdynia Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. Św. Piotra 21, 81-347 Gdynia,
tel. 58 526 10 02 [3], GSM 501 757 111, www.gameta.pl/gameta-gdynia/ [4]
Nadzór nad realizacją programu sprawuje Gmina Miasto Koszalin.
Więcej
informacji: https://www.koszalin.pl/pl/page/program-polityki-zdrowotnej-pn-doﬁnansowani
e-leczenia-nieplodnosci-metoda-zaplodnienia [5]
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