
Zaproszenie 
 

do uczestnictwa w Seminarium Edukacyjnym pt.: 

„Innowacje w leczeniu niepłodności – ocena dostępności w Polsce”. 
 
W imieniu Fundacji Watch Health Care zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym Seminarium, które odbędzie się 26 czerwca 2013 r. w AULI 
Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, przy ul. Ks. Trojdena 4 w Warszawie. 
 
Celem nadrzędnym Seminarium jest ukazanie występujących w Polsce ograniczeń dostępu do technologii medycznych, wykorzystywanych w 
leczeniu niepłodności oraz dyskusja dotycząca sposobów poprawy tego stanu. Do udziału w Seminarium szczególnie zapraszamy lekarzy 
specjalistów różnych dziedzin, zarówno klinicystów, jak i pracowników naukowych zainteresowanych problematyką Seminarium. Wydarzenie 
jest również dedykowane przedstawicielom Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych, 
towarzystw ubezpieczeniowych, samorządów lokalnych, urzędów centralnych, mediów oraz przedstawicielom organizacji pacjentów, organizacji 
branżowych oraz kadrze akademickiej.  
  
Seminarium będzie się składać z 3 części: 
 
 Część I – wyzwania stojące przed medycyną reprodukcyjną w Polsce, 

 Część II – refundacja leków w procesie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - poszukiwanie rozwiązań dla oceny 
technologii medycznych, 

 Część III – dyskusja z konferencją prasową. Debata ukierunkowana będzie na możliwości zniesienia barier dostępu do świadczeń 
zdrowotnych wykorzystywanych w leczeniu niepłodności, w ramach ograniczonych środków finansowych. Do debaty zaproszeni zostaną 
przedstawiciele: Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych, organizacji pacjentów, 
eksperci medyczni, przedstawiciele instytucji ubezpieczeniowych. Panel dyskutantów będzie odnosił się do najważniejszych problemów 
poruszonych w prezentacjach.  

 
Przewodniczącym Komitetu Naukowego Seminarium zgodził się zostać Prof. dr hab. Marian Szamatowicz – ginekolog i położnik; emerytowany 
Kierownik Kliniki Ginekologii Akademii Medycznej w Białymstoku; w 1987 dokonał pierwszego w Polsce udanego zabiegu zapłodnienia człowieka 
metodą in vitro. 
 

Do Komitetu Naukowego Seminarium zostali zaproszeni: 

 Prof. dr hab. n. med. Rafał Kurzawa – Kierownik Kliniki Medycyny Rozrodu i Ginekologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego                      
w Szczecinie; przewodniczący Sekcji Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego; 

 Prof. dr hab. n. med. Waldemar Kuczyński – Zastępca Kierownika Kliniki Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej w Białymstoku; członek 
Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego; 

 Prof. dr hab. Zbigniew Szawarski – etyk i filozof medycyny, przewodniczący Rady Naukowej Fundacji WHC; przewodniczący Komitetu 
Bioetyki PAN; 

 Lek. med. MBA, Maciej Nowicki – prezes Fundacji Watch Health Care. 
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PROGRAM SEMINARIUM 
 

Część I – Wyzwania stojące przed medycyną reprodukcyjną w Polsce 
 
10:00-10:15  Prof. Marian Szamatowicz – In vitro – pionierzy i pacjenci (otwarcie Seminarium) 

10:15-10:30  Prof. Leszek Pawelczyk – In vitro kiedy i komu? 

10:30-10:45 Prof. Sławomir Wołczyński – In vitro jak i gdzie?  

10:45-11:00 Prof. Waldemar Kuczyński – In vitro – jak osiągnąć sukces 

11:00-11:15   Dr n. med. Barbara Grzechocińska – In vitro – jak uniknąć powikłań*  

11:15-11:30  Prof. Zbigniew Szawarski – Czy i jak możliwe jest rozstrzygnięcie sporu etycznego o In vitro?  

11:30-11:45   Przerwa kawowa 

11:45-12:00 Dr n. med. Ewa Goncikowska –  Procedura in vitro krok po kroku  

12:15-12:30   Prof. Rafał Kurzawa – Zdrowie dzieci po in vitro i innych metodach wspomaganego rozrodu 

12:30-12:45 Anna Krawczak (Przewodnicząca Stowarzyszenia Nasz Bocian) – Plusy i minusy programu ministerialnego, czyli in vitro po polsku 

12:45-13:00 Program Leczenie Niepłodności w latach 2013 - 2016: pytania i odpowiedzi – realizatorzy programu zdrowotnego 

13:00-13:10   Przerwa kawowa 

Część II – Refundacja leków w procesie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - poszukiwanie rozwiązań dla 
oceny technologii medycznych 

13:10-13:25 Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia * 

13:25-13:40   Dr n. med. Wojciech Matusewicz (Prezes AOTM) – Leki stosowane w stymulacji zapłodnienia pozaustrojowego - trudności w 
ocenie HTA 

13:40-13:55   Mec. Paulina Kieszkowska-Knapik (Kancelaria Baker & McKenzie) i Katarzyna Sabiłło (Prezes Zarządu Fundacji Lege Farmaciae)                               
– Farmakoterapia w leczeniu niepłodności – kwestie prawne 

13:55-14:10   Lek. med. Magdalena Władysiuk (Prezes CEESTAHC) – Zapłodnienie metodą in vitro, w świetle oceny technologii medycznych w 
wybranych krajach 

14:10-14:25 Lek. med. Maciej Nowicki (Prezes Fundacji WHC) – Monitorowanie sprawności zarządzania koszykiem gwarantowanym w Polsce - 
Barometr WHC; Działalność Fundacji Watch Health Care 

14:25-15:25  Część III – Dyskusja, połączona z konferencja prasową, dotycząca możliwości rozwiązania problemów z dostępem do świadczeń 
wykorzystywanych w leczeniu i diagnostyce niepłodności w Polsce 

15:25-15:30   Zamknięcie Seminarium 

15:30-16:00 Poczęstunek i dyskusje nieformalne w foyer 

*w oczekiwaniu na potwierdzenie udziału/tematu wystąpienia 
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W Polsce od wielu lat istnieje system finansowania podstawowych procedur związanych z leczeniem niepłodności, takich jak leczenie 

zachowawcze, leczenie chirurgiczne czy proste techniki rozrodu wspomaganego medycznie. Jedną ze skutecznych metod wspomagania 

rozrodu jest zapłodnienie pozaustrojowe (in vitro). Procedura zapłodnienia pozaustrojowego ma udowodnioną, najwyższą skuteczność 

spośród wszystkich metod leczenia niepłodności. Ponadto metoda ta jest bezpieczna, jednak jest ona najrzadziej stosowana ze wszystkich 

dostępnych w medycynie rozwiązań.  Do tej pory metoda in vitro nie była finansowana w żaden sposób przez państwo. 1 lipca 2013 r. zostanie 

rozpoczęta realizacja Programu Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016..  

 

Po zakończeniu Seminarium około godz. 16:30  zaplanowane zostało spotkanie pt: 

„Za pięć minut refundacja:  

poradnik świadomego pacjenta” 
 Spotkanie będzie miało formę panelu dyskusyjnego, w którym udział wezmą przedstawiciele pacjentów oraz podmiotów świadczących zabiegi 

wspomagania rozrodu metodą in vitro (grono ekspertów w trakcie ustalania). 

 

 Głównym celem spotkania będzie wymiana informacji pomiędzy uczestnikami, na temat leczenia niepłodności metodami ART 

(assisted reproductive technology) oraz wyjaśnienie praktycznych aspektów związanych z realizacją Programu Leczenia 

Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016.  

 Dyskusja będzie moderowana przez Panią Annę Krawczak – Przewodniczącą Stowarzyszenia „Nasz Bocian”. 

 Wśród ekspertów zasiądą min.: Prof. Marian Szamatowicz, Prof. Rafał Kurzawa, Prof. Sławomir Wołczyński, Dr Tomasz Rokicki,                 

Dr Michał Radwan 

 Spotkanie będzie transmitowane na żywo w Internecie. Eksperci udzielać będą odpowiedzi na pytania zadane również za 

pośrednictwem: telefonu (504 741 313), e-mail (sekretariat@korektorzdrowia.pl – zachęcamy do zadawania pytań już teraz!), 

skype (fundacjawhc) lub komunikatora dostępnego na naszej stronie podczas transmisji online. 

 Więcej informacji uzyskać można pod poniższym linkiem www.korektorzdrowia.pl.  

 

Zapraszamy do udziału w spotkaniu! 
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