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Zarz4dokrQgu bialostockiego Partii Razem wnosi o opracowanie i wdrozenie programu dofinansowania

leczenia bezplodnoSci metod4 zaplodnienia pozausffojowego In Vitro dla mieszkanek i mieszkafc6w

Bialegostoku na lata 2019-2022.

UZASADNIENIE

Bezplodno56 jest chorob4 i dotyka okolo 20%o par. Leczenie bezplodno6ci polega na zaplodnieniu

pozaustrojowym, czego efektem s4 narodziny dziecka. Po wygaszeniu 30 czert{ca 2016 roku

Narodowego Programu Leczenia Bezplodno6ci, osoby dotknigte t4 chorob4 mog4 korzysta6 jedynie z

leczenia komercyjnego, kt6re jest dla wielu mieszkanek i mieszkaric6w zbyt kosztowne. Wedtug danych

Ministerstwa Zdrowia, koszt jednego zaplodnienia pozaustrojowego to 7 150 zl. Jest to wysoka cena,

kt6r4 musialoby ponieSd okolo 20% par w Biatymstoku, by m6c stara6 sig o dziecko. Osoby te czuj4 sig

osamotnione w swoim problemie, pozbawione wsparcia, aprzede wszystkim, realnie nie maj4 szans na

powigkszenie rodziny.

Z artykulu 71. Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej wynika, 2e rodzina i macierzyristwo podlegaj4

szczeg6lnej ochronie. Rol4 pafstwa jest podjgcie dzialafi maj4cych na celu zapewnienie jak

najszerszego dostgpu do Swiadczeri medycznych o potwierdzonej skutecznoSci, kt6re pozwol4

przemvycijLry6 partnerom nieplodno66.

Ponadto artykul 16. Deklaracji Praw Czlowieka stanowi, 2e prawo do posiadania dziecka jest

podstawowym prawem czlowieka. JednakZe wysokie koszty zastosowania metody zaplodnienia

pozaustrojowego spoczywaj4 w wigkszoSci na pacjentkach i pacjentach i przez to pary nie

mogq sobie finansowo pozwoli6 na tego typu zabiegi. Dlatego uzasadnione jest wdra2anie

programu, kt6ry zapewni r6wny dostgp mieszkanek i mieszkaric6w Bialegostoku do usfug
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medycznych w zakresie leczenia nieptodnoSci i wsparcie nieplodnych par dofinansowaniem do zabiegu

zaplodnienia pozaustroj owego.

Program dofinansowania leczenia bezplodno$ci metod4 in vitro zostal wprowadzony w wielu polskich

miastach, m. in. w Lodzi czy Czqstochowie. Wnosimy o to, by Bialystok tzkhe naleial do tych mias!

daj4c r6wne szanse mieszkaricom i mieszkankom w staraniu sig o potomstwo. Wnosimy o to, by

Biatystok stal sig miastem na miarg XXI wieku.

Szczeg6lowymi celami wprowadzenia programu dofinansowania leczenia bezplodnoSci metod4

zaplodnienia pozaustroj owego s4:

Obni2enie odsetka par bezdzietnych w populacji Bialegostoku,

Zapewnienie najwyZszego standardu leczenia pacjentkom i pacjentom,

Zwigkszenie skuteczno6ci leczenia,

Obnizenie koszt6w ponoszonych przez pary,

Osi4gnigcie korzystnych trend6w demografi cznych i zachowari spolecznych.

Wnosimy o nieodbieranie mieszkaricom i mieszkankom Bialegostoku szansy nazaloipnie rodziny.

Wnosimy o opracowanie i wdro2enie programu dofinansowania leczenia bezplodno6ci metod4

zafodnienia pozaustrojowego ln Vitro dla mieszkanek i mieszkafc6w Bialegostoku na lata20l9-2022.
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