
 

 

 

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego           
im. Karola Marcinkowskiego  w Poznaniu jest realizatorem "PROGRAMU POLITYKI 
ZDROWOTNEJ LECZENIA NIEPŁODNOŚCI METODĄ ZAPŁODNIENIA 
POZAUSTROJOWEGO DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO" 
na lata 2022-2023. 

W ramach zawartej umowy Szpital w roku 2022 zrealizuje  200 procedur zapłodnienia 
pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego. 
 

Każdej parze uczestniczącej w programie zostaną zrefundowane maksymalnie 3 próby 
zapłodnienia pozaustrojowego, maksymalnie do  5 000 zł na jedną procedurę  zapłodnienia. 

Kryteria kwalifikacji do udziału w programie polityki zdrowotnej dotyczącej 
zastosowania metody zapłodnienia pozaustrojowego: 
 
1. Osoby aplikujące do Programu (kobieta i mężczyzna) w dniu zgłoszenia muszą mieć  
ukończone 25 lat oraz nie ukończone 40 lat (kobieta); 
2. Osoby aplikujące do Programu (kobieta i mężczyzna) muszą mieszkać na terenie 
województwa wielkopolskiego, tj. muszą być osobami fizycznymi mieszkającymi na terenie 
województwa wielkopolskiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego od 12 miesięcy w chwili 
aplikowania do Programu6 i/lub mieszkającymi, zameldowanymi i rozliczającymi podatek 
dochodowy za poprzedni rok na terenie województwa wielkopolskiego; 
3. Osoby aplikujące do Programu (kobieta i mężczyzna) muszą przedłożyć realizatorowi 
wypełniony: 
- druk świadomej zgody na u dział 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 druk zgodny z załącznikiem B; 
4. 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. 

Dokładne kryteria kwalifikacji do Programu oraz wyłączenia z Programu znajdują się                        
w opisie Programu poniżej: 
https://bip.umww.pl/292---489---k_85---k_81---ogloszenie-konkursu-ofert-na-realizatorow-programu-1-127121209 

Dodatkowych informacji dotyczących Programu udzielają telefonicznie lub mailowo 
pracownicy Wydziału Zdrowia Publicznego w Departamencie Zdrowia Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Numery kontaktowe: (61) 62 
66 353, (61) 62 66 358, (61) 62 67 519, (61) 62 66 357, e-mail: zdrowie.publiczne@umww.pl 


