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 Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego  w Poznaniu jest realizatorem  Programu polityki zdrowotnej pn. „Dofinansowanie do 
leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Gniezna na lata 2020-
2023”, 
 
W ramach zawartej umowy Szpital zrealizuje w roku 2022 - 6 procedur zapłodnienia pozaustrojowego dla 
mieszkańców  miasta Gniezna. Każdej parze uczestniczącej w programie zostaną zrefundowane maksymalnie 3 
próby zapłodnienia pozaustrojowego, maksymalnie do  5 000 zł na jedną procedurę  zapłodnienia. 
 
Do programu zostaną zakwalifikowane pary nie mogące zrealizować planów rozrodczych 
poprzez naturalną koncepcję, które spełniają następujące kryteria: 
 
- Wiek kobiety mieści się w przedziale 20-40 lat i w ocenie biochemicznej i ultrasonograficznej 
mają szansę na wyindukowanie mnogiego jajeczkowania (AMH powyżej 0,7 ng/ml co najmniej trzy pęcherzyki 
w jajniku) 
- Warunkowo kobiety do 42 roku życia, jeżeli stężenie AMH przekracza 1,5 ng/ml i liczba 
pęcherzyków w jajnikach jest powyżej 5. 
 
- 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. 
 
- W dniu kwalifikacji do programu posiadają zameldowanie na terenie miasta Gniezna i 
płacą podatki na rzecz Gminy Miasto Gniezno. 
 
- Szybkiej kwalifikacji podlegają pary ze schorzeniem nowotworowym w celu zachowania 
płodności – mrożenie gamet lub zarodków. 
 
 
Warunki formalne: 
 
- Do leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego zakwalifikowane będą pary  zgodnie z wytycznymi 
Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii i warunkami ustawy o leczeniu niepłodności (wszystkie 
inne metody leczenia, rekomendowane przez PTMRiE zakończyły się niepowodzeniem lub nie ma innych metod 
leczenia przy danej stwierdzonej przyczynie niepłodności), 
-  Wymagane  jest złożenie informacji o przeprowadzeniu leczenia niższego rzędu lub wyniku diagnostycznego 
potwierdzającego bezpośrednie wskazanie do leczenia metodami rozrodu wspomaganego medycznie i 
udokumentowani tego faktu w prowadzonej dokumentacji medycznej. 
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