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W odpowiedzi na Pajha pismo z dnia 7 lipca 2015 r., dotycz^ce prosby o realizacj^ zadan, 

ktore w istotny sposob poprawityby oclnron? zdrowia i zycia Polakow, uprzejmie prosz^ 

o przyj^cie stanowiska w powyzszej sprawie. 

W zakresie zadania dotyczqcego anulowania rozporz^dzenia dopuszczaj^cego 

dystrybucj? - nawet 15 - ietnim dziewcz^tom tzw. pigutki „dzieh po" dziataj^cej 

antykoncepcyjnie i wczesnoporonnie, uprzejmie informuj? co nast^puje. 

Art. 4 ust. 4 dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 

2001 r. w sprawie wspolnotowego kodeksu odnoszqcego si^ do produktow leczniczych 

stosowanych u ludzi stanowi: „Niniejsza dyrektywa nie wptywa na stosowanie 

ustawodawstwa krajowego zabraniajqcego lub ograniczaj^cego sprzedaz b^dz 

stosowanie produktow leczniczych jako srodkow antykoncepcyjnych lub poronnych. 

Pahstwa Cztonkowskie przedstawi^ Komisji dane przepisy ustawodawstwa krajowego." 

Powyzszy przepis daje panstwom cztonkowskim prawo do ustanowienia okreslonych 

w nim ograniczen zarowno w odniesieniu do narodowych pozwolen na dopuszczenie do 

obrotu, jak rowniez pozwolen wydawanych przez Komisj? Europejsk^, co wynika 

z art. 13 ust. 1 Rozporz^dzenia (WE) Nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady 

z dnia 31 marca 2004 r. ustanawiajqcego wspolnotowe procedury wydawania pozwolen 

dIa produktow leczniczych stosowanych u ludzi i do celow weterynaryjnych i nadzoru 
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nad nimi oraz ustanawiajqce Europejskq Agencjq Lekow w brzmieniu: „Bez uszczerbku 

dIa art. 4 ust. 4 i 5 dyrektywy 2001/83A/VE pozwolenie na wprowadzenie do obrotu 

wydane zgodnie z niniejszym rozporz^dzenienn jest wazne na obszarze catej Wspolnoty. 

Nadaje ono w kazdym Pahstwie Cztonkowskim te same prawa i naktada te same 

obowi^zki, co pozwolenie na wprowadzenie do obrotu wydane przez to Panstwo 

Cztonkowskie zgodnie z art. 6 dyrektywy 2001/83/WE." 

Omawlany przepis dyrektywy jest prawnym instrumentem mozliwosci realizacji przez 

panstwo cztonkowskie swojej woli politycznej, a nie merytorycznej oceny leku, gdyz ta 

juz zostata dokonana przez uprawniony organ narodowy albo Komisj i Europejsk^. 

Ministerstwo Zdrowia korzystaj^c z powyzszych mozliwosci prawnych, kieruj^c si? 

wyt^cznie przestankami medycznymi a nie swiatopogladowymi, postanowito wprowadzic 

ograniczenie w zakresie sprzedazy lekow z grupy ATC G03A - hormonalne srodki 

antykoncepcyjne do stosowania wewn^trznego posiadaj^ce kategori? dost^pnosci 

„OTC". 

Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia zmieniaj^ce rozporz^dzenie w sprawie wydawania 

z apteki produktow leczniczycti i wyrobow medycznych, na podstawie art. 96 ust. 7 

ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 

271, z pozn. zm.), obowi^zuj^ce od 17 kwietnia br., wprowadza § 5 ust. 2 w brzmieniu.-

„Produkt leczniczy z grupy ATC G03A - liormonalne srodki antykoncepcyjne do 

stosowania wewn^trznego, posiadajqcy kategori^ dost^pnosci „OTC", wydaje si§ 

osobie, ktora ukonczyfa 15. rok zycia". Granica ta zostata ustalona na poziomie 15 roku 

zycia, gdyz sredni wiek rozpoczecia cyklu menstruacyjnego dIa dziewczqt w Polsce 

wynosi 12,5 lat. Dopetnienie procesu dojrzewania biologicznego trwa jeszcze srednio 

okoto 2 lat. Zakohczenie okresu dojrzewania ptciowego czyli osi^gni^cie wieku 

rozrodczego przez dziewcz^ta osi^gane jest srednio po ukohczeniu 15. roku zycia. 

Stosowanie lekow antykoncepcyjnych wskazane jest dIa osob w wieku rozrodczym, 

a tym samym zasadne jest ograniczenie wiekowe dost^pnosci do tych lekow dIa 

populacji dzieci i mtodziezy przed zakohczeniem dojrzewania ptciowego, ktore winno bye 

uzasadniane wyt^cznie wzgl^dami medycznymi, pod nadzorem lekarza. 

Jednoczesnie uprzejmie informuj?, ze w zatwierdzonej przez Komisj? Europejsk^ 

Charakterystyce Produktu Leczniczego ellaOne nie ma informacji o mozliwym dziataniu 

wczesnoporonnym preparatu. 

Maj^c na uwadze powyzsze, nalezy stwierdzic, iz w swietle obowi^zuj^cych przepisow, 

farmaceuta moze odmowic wydania produktu leczniczego w przypadkach wskazanych 

w przepisach szczegolnych. 



Ad. 2 

W kwestii dotycz^cej dopuszczenia do dystrybucji pigutki „dzieh po" decyzj^ wtadz Unii 

Europejskiej, uprzejmie informuj?, ze zgodnie z art. 6 lit. a Traktatu o Funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej, dziedzina ochrony i poprawy zdrowia ludzkiego jest dziedzing, 

w odniesieniu do ktorej Unia Europejska posiada kompetencje do prowadzenia dziatan 

majqcych na celu wspieranie, koordynowanie lub uzupetnianie dziatan paiistw 

cztonkowskich. 

Ponadto, nalezy wskazac na art. 168 ust. 4 lit. c 4 Traktatu, ktory stanowi, ze „na 

zasadzie odst^pstwa od artykufu 2 ust^p 5 i artykufu 6 lit. a oraz zgodnie z artykulem 

4 ust^p 2 lit. k, Parlament Europejski i Rada, stanowiqc zgodnie ze zwyktq 

procedurq ustawodawczq i po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Spolecznym oraz 

Komitetem Regionow, przyczyniajq si§ do osiqgniQcia celow okreslonych w niniejszym 

artykule, przyjmujqc, w celu stawienia czota wspolnym zagadnieniom zwiqzanym 

z bezpieczenstwem: srodki ustanawiajqce wysokie standardy jakosci i bezpieczehstwa 

produktow leczniczych i wyrobow medycznych". 

Nalezy zauwazyc, ze produkt leczniczy ellaOne {octan uliprystalu) zostat dopuszczony 

do obrotu w tzw. „procedurze zcentralizowanej" na mocy decyzji K(2009)4049, wydanej 

przez Komisj? Europejskq na podstawie rozporzgdzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. ustanawiaj^cego wspolnotowe procedury 

wydawania pozwolen dIa produktow leczniczych stosowanych u ludzi i do celow 

weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiaj^cego Europejsk^ Agencj? Lekow 

(Dz. Urz. UE L 136 z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 

13, t. 34, str. 229), zwanego dalej „rozporzqdzeniem nr 726/2004A/VE". Adresatem 

przedmiotowej decyzji byt podmiot odpowiedzialny, tak samo adresatem zmiany 

warunkow decyzji w zakresie zmiany kategorii dost^pnosci (z leku dost^pnego na 

podstawie przepisu lekarza, na lek dostepny bez przepisu lekarza) byt ten sam podmiot 

odpowiedzialny Laboratoire HRA Pharma 15 rue Beranger, F-75003 Paris, France. 

Zmiana warunkow decyzji przez Komisj? nast^pita na wniosek ww. podmiotu 

odpowiedzialnego po dokonaniu przeglqdu dokumentacji badah przedklinicznych 

i klinicznych, jak^ podmiot odpowiedzialny przedtozyt w celu wykazania zasadnosci 

zmiany kategorii dost^pnosci oraz po uwzgl^dnieniu opinii Europejskiej Agencji Lekow 

wydanej w dniu 23 pazdziernika 2014 r. i Komitetu ds. Produktow Leczniczych 

Stosowanych u Ludzi wydanej w dniu 20 listopada 2014 r. 

Maj^c na wzgl^dzie fakt, ze decyzja Komisji, zgodnie z art. 288 TRUE wi^ze adresata, 

ktorym jest podmiot odpowiedzialny, uzyskuj^cy, zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporz^dzenia 
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nr 726/2004/WE jednakowe prawa na catym terytoriunn UE, tym samym decyzja 

wykonawcza Komisji C(2015)51 z dnia 7 stycznia br. stata s\q obowi^zuj^ca 

we wszystkicli panstwach cztonkowskicii Unii Europejskiej z chwil^ dor^czenia jej 

podmiotowi odpowiedzialnemu. 

W opinii IVIinistra Zdrowia ww. decyzja wydana zostata z poszanowaniem postanowien 

traktatowychi, niemniej jednak wydanie jej nie wykluczyto mozliwosci podj^cia przez 

pahstwa cztonkowskie pewnycti dziatan zmierzaj^cych do ograniczenia dost^pnosci 

omawianego produktu leczniczego, w zakresie, jaki dane panstwo uzna za stosowne 

i konieczne ze wzgledu na interes zdrowia publicznego. 

Ad. 3 

Nawiqzuj^c do regulacji zawartych w ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu 

nieptodnosci (Dz. U. poz. 1087), w tym w szczegolnosci do kwestionowanej wypowiedzi 

Pana Igora Radziewicza-Winnickiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, 

nalezy wskazac, ze odnosi si§ ona do przyj^tej na gruncie tejze ustawy definicji poj^cia 

„zarodek". Jednoczesnie, podkreslenia wymaga fakt, ze celem przedmiotowej regulacji 

jest wdrozenie okreslonych dyrektyw Unii Europejskiej do polskiego porz^dku prawnego, 

a nie kompleksowa regulacja dotycz^ca statusu istoty ludzkiej w okresie przed 

narodzeniem. Projekt nie reguluje kwestii statusu komorek rozrodczych, zarodkow, 

ptodow gdy do zaptodnienia dochodzi w sposob naturalny, bez interwencji medycznej. 

Przyj^ta w ustawie definicja zarodka zostata wprowadzona wyt^cznie na potrzeby 

wtasciwej interpretacji i stosowania przepisow projektowanej ustawy, nie przes^dza ona 

zatem o zakresie ochrony opisywanego terminu, a jedynie okresia - w tym przypadku 

podmiot ochrony - ktorego istota wynika z innych regulacji. Z uwagi na powyzsze, 

ustawa definiuj^c poj^cie zarodka postuguje si? wyktadni^ i nomenklatura medyczno-

biologiczn^ i tyiko tak moze i w taki sposob powinna bye odczytywana. W tym kontekscie 

zostata ona opisana w sposob mozliwie najbardziej przejrzysty i jednoznaczny. Zgodnie 

z brzmieniem rozwazanej definicji, zarodkiem jest grupa komorek powstata wskutek 

pozaustrojowego pot^czenia si? zehskiej i m?skiej komorki rozrodczej, od zakonczenia 

procesu zlewania si? j^der komorek rozrodczych (kariogamia) do chwili zagniezdzenia 

si? w sluzowce macicy. Ustawa nie rozstrzyga w tym wzgl?dzie kwestii 

swiatopogl^dowych zwi^zanych z momentem powstania istoty ludzkiej oraz momentem, 

od ktorego mozna mowic o pocz?ciu dziecka. Celem zastosowania takiej definicji byto 

wykluczenie mozliwosci wielorakiej interpretacji tego poj?cia, co mogtoby w efekcie 

prowadzic do zaw?zajqcego stosowania przepisow ustawy, a tym samym do 

zmniejszenia wynikajqcej z niej ochrony zarodka. 
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Ad. 4 

Odnoszqc si? do kwestii rozbieznosci na temat iiczby zabiegow przerwania ci^zy 

wynikaj^cych ze sprawozdan statystycznych oraz rozliczeh z Narodowym Funduszem 

Zdrowia, nalezy wskazac, ze dane statystyczne dotycz^ce Iiczby zabiegow przerwania 

ci^zy zbierane s^ na podstawie corocznie uchwalanego przez Rad? Ministrow Programu 

badah statystycznych statystyki publicznej - zgodnie z ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. 

o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z pozn. zm.). Zgodnie z art. 3 tejze 

ustawy statystyka publiczna zapewnia rzetelne, obiektywne i systematyczne 

informowanie spoteczehstwa, organow pahstwa i administracji publicznej oraz 

podmiotow gospodarki narodowej o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, spotecznej 

oraz srodowiska naturalnego, diatego tez dane z tego zrodia s^ podstaw^ 

do przygotowywania Sprawozdah Rady Ministrow z wykonywania oraz o skutkach 

stosowania ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie ptodu 

ludzkiego i warunkach dopuszczalnosci przerywania ci^zy w kolejnych latach. 

Dane dotycz^ce wykonywanych zabiegow przerwania ci^zy s^ gromadzone w oparciu 

0 sprawozdania opracowywane w zwi^zku z realizacjq Programu badah statystycznych 

statystyki publicznej na dany rok. W opracowywanych na potrzeby realizacji ww. 

Programu wzorach formularzy MZ-24 oraz MZ-29 prezentowane s^ dane obejmuj^ce 

zabiegi przerwania ci^zy w podziale na przedziat wiekowy kobiet oraz na przyczyn? 

dokonania zabiegu (tj. z powodu zagrozenia zycia lub zdrowia matki, w wyniku badah 

prenatalnych, w wyniku czynu zabronionego). 

Formularz MZ-24 obejmuje roczne sprawozdanie o przerwaniach ci^zy wykonanych 

w placowkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, natomiast sprawozdanie MZ-29 -

sprawozdanie o dziatalnosci szpitala ogolnego. Pierwsze z ww. sprawozdah 

s^ wypetniane przez podmioty wykonujqce dziatalnosc leczniczy udzielaj^ce 

ambulatoryjnych swiadczeh zdrowotnych w zakresie ginekologii i potoznictwa. Drugie 

natomiast podmioty wykonujqce dziatalnosc leczniczy udzielajqce stacjonarnych 

1 catodobowych swiadczeh zdrowotnych w zakresie leczenia szpitalnego z wyt^czeniem 

szpitali psych iatrycznych. Dane ze sprawozdah przekazywane s^ przez ww. podmioty 

do wojewodzkich centrow zdrowia publicznego lub innych komorek wtasciwych 

w sprawach statystyki medycznej wskazanych przez wojewod?, a nast?pnie 

gromadzone s^ przez Centrum Systemow Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSiOZ) 

i jako catosciowe dane statystyczne przekazywane Ministerstwu Zdrowia celem 

uwzgl?dnienia w sporz^dzanych corocznie sprawozdan iach Rady Ministrow 

z wykonywania oraz o skutkach stosowania ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. 
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0 planowaniu rodziny, ochronie ptodu ludzkiego i warunkach dopuszczalnosci 

przerywania ci^zy. 

Dane przedstawione przez Centrum Systemow Informacyjnych Ochrony Zdrowia nie 

obejmuje danych Ministerstwa SprawWewn?trznych oraz Ministerstwa Sprawiedliwosci, 

Ministerstwo Zdrowia zwraca si? jednak do ww. resortow z prosby o informacje 

w rozwazanym zakresie. 

Przytoczona w Liscie otwartym rozbieznosc pomi?dzy gromadzonymi w ten sposob do 

celow statystycznych danymi, a danymi przedstawionymi przez Narodowy Fundusz 

Zdrowia, jako ptatnika za udzielone swiadczenia, jest zasadnicza. Nalezy przy tym 

jednak zaznaczyc, ze dane Narodowego Funduszu Zdrowia nie s^ danymi 

statystycznymi, ale danymi o charakterze finansowym. Weryfikacja tejze rozbieznosci 

jest utrudniona z uwagi na fakt, ze nie jest mozliwe docieranie do poszczegolnych 

danych agregowanych w ramach statystyki publicznej (a wi?c gromadzonych 

1 przekazanych przez CSiOZ), gdyz zgodnie z art. 10 i 54 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 

r. o statystyce publicznej, zbierane i gromadzone w badaniach statystycznych statystyki 

publicznej dane indywidualne i dane osobowe s^ poufne i podlegajq szczegolnej 

ochronie; dane te mog^ bye wykorzystywane wyt^cznie do opracowah, zestawieii 

i analiz statystycznych oraz do tworzenia przez stuzby statystyki publicznej operatu 

do badah statystycznych prowadzonych przez te stuzby; udost?pnianie lub 

wykorzystywanie danych indywidualnych i danych osobowych dIa innych niz podane 

celow jest zabronione (tajemnica statystyczna) pod rygorem odpowiedzialnosci karnej. 

Nie mozna zatem publikowac ani udost?pniac informacji statystycznych mozliwych 

do powiqzania z konkretnq osob^, jak rowniez danych indywidualnych, 

charakteryzuj^cych wyniki ekonomiczne dziatalnosci podmiotow gospodarki narodowej 

prowadz^cych dziatalnosc gospodarcz^, w szczegolnosci jezeli na dan^ agregacj? 

sktadaj^ si? mniej niz trzy podmioty lub udziat jednego podmiotu w okreslonym 

zestawieniu jest wi?kszy niz trzy czwarte catosci. Udost?pnianie lub wykorzystywanie 

danych indywidualnych dIa innych niz wymienione celow jest zabronione pod rygorem 

odpowiedzialnosci karnej (art. 54 ustawy o statystyce publicznej). 

Ad. 5 

Odnoszqc si? do przywotanej przez Pana w pkt 5 kwestii skutecznosci leczenia 

nieptodnosci metod^ medycznie wspomaganej prokreacji nalezy wskazac, ze podobnie 

jak w rozrodzie naturalnym, jedynie cz?sc (10-30%) zarodkow wykazuje zdolnosc do 

prawidtowego rozwoju i implantacji. Od momentu utworzenia zarodka w ramach 

procedury medycznie wspomaganej prokreacji podlega on analizie z punktu widzenia 
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zbadania jego potencjatu rozwojowego, tzn. czyjest zdolny do prawidtowych podziatow, 

zagniezdzenia w macicy i zapocz^tkowania zdrowej ci^zy. W laboratorium 

embriologicznym mozliwa jest obserwacja tych etapow rozwoju, ktore naturalnie 

odbywajq si? w organizmie matki. Nalezy zaznaczyc, ze tyIko prawidtowo dziel^cy si? 

i rozwijaj^cy zarodek ma szans? zapoczqtkowac ciqz?. Inne zarodki, zatrzymujqce si? 

w rozwoju, nie daj^ ci^zy a jeszcze inne rozwijaj^ si? do pewnego etapu, a nast?pnie 

rozpoznane przez organizm matki jako nieprawidtowe zostaj^ poronione. 

DIa przedstawienia danych dotycz^cych skutecznosci leczenia nieptodnosci metodq 

zaptodnienia pozaustrojowego w odniesieniu do Polski mozna postuzyc si? wytqcznie 

danymi dotycz^cymi realizowanego obecnie przez ministra wtasciwego do spraw 

zdrowia programu zdrowotnego pn.: „Program - Leczenie Nieptodnosci Metod^ 

Zaptodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016". Program zaktada oczywiscie 

okreslone kryteria kwalifikacji do niego oraz zasady jego realizacji (maj^cych znaczenie 

dIa wynikow efektywnosci wykonywanych procedur), aczkolwiek jest obecnie jedynym 

zrodtem finansowania rozwazanych procedur ze srodkow publicznych. W wyniku analiz 

dokonanych po pierwszym roku realizacji Programu ustalono nast?puj^ce procentowe 

wskazniki skutecznosci wykonywanych procedur IVF w odniesieniu do poszczegolnych 

wskazah do zastosowania tej metody leczenia nieptodnosci: 

Ci^ze/cykl 28,3 29,7 31,2 29,2 30,0 38,7 

Cigze/transfer 39,3 39,8 40,7 37,7 39,1 48,7 

DIa porownania zgodnie z danymi prezentowanymi przez ESHRE (European Society 

of Human Reproduction and Embryology - Europejskiego Towarzystwa Rozrodu 

Cztowieka i Embriologii^) w Europie w 2011 r. wskaznik ciqz w odniesieniu do Iiczby 

transferow wyniost 33.2% w wyniku procedury IVF. Wskaznik ten rozni si? 

•I ESHRE (the European Society of Human Reproduction and Embryology) to europejskie 
stowarzyszenie specja!ist6w z obszaru medycyny i biologii rozrodu. Poprzez swoje dziatania 
edukacyjne oraz szkolenia organizacja stara si? zapewnia6 bezdzietnym parom dost?p do 
najlepszych metod leczenia nieptodnosci, a takze wspiera post?p badawczo-naukowy w praktyce 
medycznej i iaboratoryjnej. Towarzystwo opracowuje rekomendacje i zaiecenia dotycz^ce 
leczenia nieptodnosci oraz cyklicznie wydaje raporty dotycz^ce kondycji medycyny rozrodu w 
Europie. 
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w poszczegolnych grupach wiekowych i jest wyzszy w przypadku pacjentek mtodszych, 

tj. ponizej 35 r.z. 

Odnoszqc si? do kwestii narazenia na wady genetyczne dzieci urodzonych w wyniku 

procedury medycznie wspomaganej prokreacji i dokonania oceny skutecznosci 

i bezpieczenstwa technik rozrodu wspomaganego medycznie w porownaniu 

do przywotywanej w Liscie otwartym naprotechnologii nalezy przywotac do wyniki 

publikowane w pismiennictwie naukowym. Przegl^daj^c najpopularniejsz^ medyczn^ 

baz? publikacji PubMed, mozna znalezc 38 459 pozycji dotycz^cych leczenia 

nieptodnosci z czego 16 729 odnosi si? do technik in vitro, natomiast na temat 

naprotechnologii mozna znalezc jedynie dwie publikacje, przygotowane przez tego 

samego autora i pochodz^ce z jednego osrodka. To porownanie wydaje si? bye bardzo 

znamienne i diatego wyeiagni?eie jakichkolwiek wnioskow o charakterze prawd ogolnych 

dotycz^cych naprotechnologii na podstawie dost?pnej literatury naukowej jest niezwykle 

trudne i budz^ee wiele wqtpliwosci o poprawnosc post?powania dedukcyjnego. 

Bezpieezehstwo technik rozrodu wspomaganego medycznie, a w szczegolnosci stan 

dzieci urodzonych dzi?ki tym metodom terapeutycznym, pozostaje w centrum 

zainteresowania zarowno osob i osrodkow realizuj^cych procedury in vitro, jak rowniez 

ginekologow, neonatologow, pediatrow, onkologow, genetykow czy embriologow. 

Dowodem na to jest fakt ogromnej Iiczby publikacji na ten temat przekraczaj^eej 

1000 pozycji w bazie PubMed, z czego ponad 300 dotyczy wad rozwojowych. Niestety, 

wyciagni?cie ostatecznych wnioskow z dost?pnyeh publikacji dotycz^cych stanu zdrowia 

dzieci nie jest tatwe ze wzgl?du na ez?sty brak jednorodnosci porownywanych grup 

badawezych oraz roznorodnosci dodatkowych zmiennych mog^cych miec wptyw na 

cz?stosc wyst?powania roznych nieprawidtowosci (wiek matek, stosowanie uzywek, 

czas trwania nieptodnosci, wptyw zmiennych spoteczno-ekonomicznych itp.). 

Obecnie szacuje si?, ze ok. 3% dzieci urodzonych w wyniku naturalnego pocz?cia 

ma wady rozwojowe, natomiast w przypadku stosowania technik wspomagania rozrodu, 

nie tyIko in vitro, odsetek ten wynosi 4,5. To znaczy, ze cz?stosc wad w populacji 

pocz?tej przy zastosowaniu ART jest wi?ksza o 1,5% w porownaniu do populacji ogolnej. 

Analizuj^c wyniki dwoch niedawno opublikowanych, bardzo waznych prac (Davies MJ., 

et al. Reproductive technologies and the risk of birth defects., N Engl J Med.: 2012; 366: 

1803-1813 oraz Wen J., et al. Birth defects in children conceived by in vitro fertilization 

and intracytoplasmic sperm injestion: a meta-analysis., Fert.Steril.: 2012) mozna 

stwierdzic, ze cz?stosc wszelkich wad rozwojowych po leczeniu nieptodnosci jest 

wi?ksza o 2,5%, przy czym sama nieptodnosc jako choroba (bez zastosowania technik 
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IVF/ICSI) zwi?ksza to ryzyko o 29%. Innymi waznymi obserwacjami wypfywaj^cymi 

z tych prac a mog^cymi miec wptyw na nieznaczny wzrost cz?stosci wad rozwojowych 

u dzieci pocz?tych przy uzyciu technik wspomaganego rozrodu jest fakt, ze dzieci po 

IVF/iCSl s^ szczegotowiej monitorowane, a przeci?tny wiek matek w chwili urodzenia 

dziecka jest wi?kszy, niz w przypadku narodzin dziecka pocz?tego naturalnie. Wykazano 

rowniez, ze stosowanie do indukcji jajeczkowania preparatu zawieraj^cego cytrynian 

klomifenu powoduje ponad trzykrotny wzrost ryzyka nieprawidtowosci genetycznych. 

W tym miejscu nalezy podkreslic, ze jest to preparat stosowany takze przez 

naprotechnologow. 

Innymi niezwykle cennymi publikacjami s^ prace: Romundstad LB., et al. Effects 

of technology or maternal factors on perinatal outcome after assisted fertilisation: 

a population-based cohort study., Lancet 2008; 372: 737-43 oraz Henningsen A-K A., 

et al. Perinatal outcomes of singleton siblings born after assisted reproductive technology 

and spontaneous conception: Danish national sibling-cohort study., Fertil.Steril 

2011;95:959-963, w ktorych dokonano m.in. porownania stanu dzieci b?dgcych 

rodzeristwem, z ktorych jedno byto pocz?te w sposob naturalny, a drugie po IVF/ICSI. 

W badaniach tych nie wykazano zadnych roznic w stanie zdrowia dzieci pomi?dzy 

analizowanym grupami, wykazuj^c jedynie ze noworodki po ART miaty o 65 g nizszq 

mas? urodzeniow^. 

Nalezy podkreslic, ze interpretacja wynikow badan naukowych wymaga szczegolnej 

starannosci oraz wtasciwego rozroznienia zjawisk koincydencji od przyczynowosci. Juz 

sam dobor populacji badanych i grup kontrolnych nie pozostaje bez wptywu na koiicowy 

wynik badan i analiz. Liczba wad wrodzonych, podobnie jak dystrybucja chorob uktadu 

oddechowego, schorzeh psychicznych, nowotworow, czy chorob uktadu kr^zenia zalez^ 

przeciez od bardzo wielu zmiennych zwi^zanych z wptywem srodowiska naturalnego, 

zmiennych demograficznych, uwarunkowah spotecznych, kulturowych oraz 

ekonomicznych. 

Innym istotnym elementem w przedstawianiu wynikow badan porownawczych jest 

interpretacja i rozroznienie poj?cia ilorazu szans tzw. odds ratio (OR) czy relatywnego 

ryzyka (RR) od wzrostu cz?stosci wyst?powania jakiegos zdarzenia. Niestety 

w publicznej dyskusji sq one bardzo cz?sto mylone i zazwyczaj traktowane jako 

tozsame, co catkowicie znieksztatca odbior spoteczny. Ponadto, sam dobor cytowanego 

pismiennictwa powinien bye dokonywany w sposob obiektywny i uwzgl?dniaj^ey 

zroznieowane wyniki badan i analiz. 


