
 
UCHWAŁA Nr ................. 

RADY MIASTA ZIELONA GÓRA 
 

z dnia .... 2017 r.  
 

w sprawie przyj ęcia programu zdrowotnego „Leczenie niepłodno ści metod ą zapłodnienia 
pozaustrojowego dla mieszka ńców miasta Zielona Góra w latach 2017-2019”. 

 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 i art.48 ust. 1,2,3 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2008 
r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) 
 

Rada Miasta Zielona Góra 
uchwala:  

 
§ 1. 

 
Przyjmuje się program zdrowotny „ Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego 
dla mieszkańców miasta Zielona Góra w latach 2017-2019” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra. 
 
 

§ 3. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE  
 
 
 Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych do zadań własnych gminy w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki 
zdrowotnej należy między innymi opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów zdrowotnych wynikających 
z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy. 
 Uwzględniając powyższe, w myśl art. 48 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych został opracowany program polityki zdrowotnej pn. „Leczenie niepłodności metodą 
zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Zielona Góra na lata 2017 – 2019”. 
 Celem głównym programu jest leczenie niepłodności metodami zapłodnienia pozaustrojowego 
w oparciu o określone standardy postępowania i procedury medyczne oraz poprawa dostępności dla 
mieszkańców Zielonej Góry do usług medycznych w zakresie leczenia niepłodności. 
 Założenia programu:  

• program będzie realizowany w latach 2017 – 2019, 
• uczestnikom programu przysługuje możliwość jednorazowego dofinansowania do zabiegu 

zapłodnienia pozaustrojowego w wysokości 5.000 zł, pod warunkiem przeprowadzenia co najmniej 
jednej procedury. Pozostałe koszty procedury ponoszą pacjenci, 

• rekrutacja pacjentów będzie prowadzona w lokalizacji Realizatora Programu wyłonionego w drodze 
konkursu, 

• realizator zadania będzie musiał spełniać określone warunki lokalowe i kadrowe. Leczenie 
niepłodności metodami zapłodnienia pozaustrojowego może być prowadzone w specjalistycznych 
ośrodkach, które zapewniają możliwość takiego leczenia oraz dysponują odpowiednią doświadczoną 
kadrą oraz odpowiednią aparaturą medyczną i w ostatnich latach  wykonały co najmniej 200 
programów zapłodnienia pozaustrojowego rocznie. 

 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 wg rocznika urodzenia -  dopuszcza się możliwość 
przeprowadzenia procedury u pacjentek w wieku do 42 lat (wg rocznika urodzenia) jeżeli stężenie 
AMH jest powyżej 0,7 ng/ml, 

• zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez 
Realizatora Programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu, 

• poddały się wcześniejszej diagnostyce i leczeniu niższego rzędu, według obowiązujących 
rekomendacji, które zakończyło się niepowodzeniem (długi okres powyżej 3 lat oczekiwania na ciążę 
przy regularnym współżyciu oraz przeprowadzona inseminacja  domaciczna i indukcja 
jajeczkowania) lub posiadają bezpośrednie wskazania do zapłodnienia  pozaustrojowego, 

• pozostają w związku małżeńskim lub związku partnerskim, 
• są mieszkańcami miasta Zielona Góra 

  
 (Zgodnie z wymogiem ustawowym ww. program zostanie skierowany do zaopiniowania do Agencji 
Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji i powinien uzyskać pozytywną opinię) -wymóg do zrealizowania. 
  Realizator/realizatorzy  programu zostaną wyłonieni w drodze otwartego konkursu ofert.  
 Środki finansowe w wysokości 50 000, 00 zł. na realizację ww. zadania zostały zabezpieczone 
w Budżecie ........... 
 


