Bezpłodność to nie wyrok
Rozmowa z dr n. med. Anną Bednarską-Czerwińską, ginekologiem i położnikiem,
endokrynologiem z Kliniki Gyncentrum w Katowicach.

Jaka jest historia powstania Kliniki Gyncentrum?
Klinika Gyncentrum jest ośrodkiem leczenia niepłodności z ponad 20-letnim doświadczeniem międzynarodowym.
Niepłodność jest dziś ogromnym problemem zarówno klinicznym, jak i społecznym. Szacuje się, że problem z
poczęciem dziecka ma co piąta para w Polsce, a prognozy na przyszłość nie są wcale optymistyczne. Klinika
Gyncentrum powstała właśnie po to, aby spełniać marzenia o potomstwie par, które często latami, borykają się z
problemem niepłodności.
Klinika Gyncentrum otrzymała w tym roku Złote Godło w programie Najwyższa Jakość QI
za Kompleksowy Program Diagnostyki i Leczenia Niepłodności Gyncentrum. Jaka jest idea tego
programu?
O niepłodności z medycznego punktu widzenia mówimy wtedy, gdy po roku, mimo regularnego współżycia bez
zabezpieczeń, kobieta nie zachodzi w ciążę. W takim przypadku uzyskanie ciąży niejednokrotnie wiąże się z
długim i kosztownym procesem opartym na zaawansowanej diagnostyce oraz skomplikowanej procedurze
leczenia. W celu optymalizacji skuteczności oraz kosztów leczenia powstał „Kompleksowy Program Diagnostyki i
Leczenia Niepłodności Gyncentrum”. Celem programu jest prawidłowa diagnoza problemów z zajściem w ciążę
oraz zastosowanie najskuteczniejszej, indywidualnie dobranej metody leczenia. Ideą programu jest optymalizacja
całego procesu leczenia oraz ponoszonych przez pacjenta nakładów finansowych, który jeszcze przed
rozpoczęciem
terapii,
jest
świadomy
szacowanej
skuteczności
podejmowanej
metody
oraz
całkowitych kosztów procedury.
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W jaki sposób dbają Państwo o jakość swoich usług?
W Klinice Gyncentrum na pierwszym miejscu jest pacjent, który zasługuje na ofertę najwyższej jakości.
Dokładamy zatem wszelkich starań, aby zapewnić standardy leczenia na światowym poziomie. Zatrudniamy
najlepszych lekarzy i specjalistów w dziedzinie ginekologii i położnictwa, endokrynologii, urologii i embriologii,
certyfikowanych przez ESHRE i PTMR. Dysponujemy także nowoczesnym zapleczem technologicznym oraz
wysokiej klasy sprzętem laboratoryjnym i zabiegowym. Nieustannie śledzimy i wdrażamy najnowsze na rynku
technologie i metody diagnostyki i leczenia niepłodności. Klinika Gyncentrum podlega ściśle określonym normom
i rygorystycznym procedurom ISO. Posiadamy certyfikaty: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO/IEC
27001:2005, PN-N-18001:2004. Wdrażamy także międzynarodowe standardy: UK NEQAS Reproductive
Science, QuaDeGa GmbH – Quality control scheme of the German Society of Andrology oraz Labquality –
międzynarodowy program zewnętrznej oceny jakości w medycynie laboratoryjnej.

Czy Państwa działania obejmują też inne – poza leczeniem niepłodności - usługi?
Tak, jesteśmy jednym z niewielu ośrodków na Śląsku, oferujących pełen zakres diagnostyki prenatalnej zgodnej
ze standardami FMF i PTG. Wykonujemy między innymi: USG 3D/4D HD Live, test podwójny, test potrójny,
amniopunkcję,echokardiografię płodu, test NIFTY, test HARMONY. W naszej klinice można wykonać
bezpłatne badania prenatalne w ramach NFZ. Warunkiem jest posiadanie skierowania od lekarza prowadzącego
ciążę.

Czy poza leczeniem niepłodności wspierają Państwo ten temat organizując lub biorąc udział w
warsztatach, kampaniach, konferencjach dotyczących problemu niepłodności?
Niepłodność przestała być tematem tabu. Jednak wiedza społeczeństwa o przyczynach i sposobach jej leczenia
jest nadal niewystarczająca. Klinika Gyncentrum aktywnie uczestniczy, a także jest organizatorem wielu
przedsięwzięć, mających na celu edukowanie w zakresie diagnostyki i leczenia niepłodności. W sierpniu
zakończyliśmy 3-miesięczną kampanię „Zdrowy tata!”, która szeroko informowała o męskiej niepłodności oraz
zachęcała mężczyzn do wykonania bezpłatnego badania nasienia. Niestety wyniki, jakie uzyskaliśmy, nie są
optymistyczne, bowiem ponad połowa mężczyzn, którzy poddali się badaniu ma złe parametry nasienia, a co za
tym idzie – mają lub w przyszłości będą mieli problemy z poczęciem dziecka. Niepłodność to choroba, którą się
leczy. Im wcześniej zostaną zdiagnozowane przyczyny problemów z płodnością, tym lepsze wyniki terapii. Jako
klinika leczenia niepłodności czujemy się zobowiązani do szerzenia wiedzy na temat dostępnych metod i
diagnostyki dla osób mających problem z zajściem w ciążę.
Czy Państwa pacjenci to głównie mieszkańcy Katowic i okolic, czy zdarzają się także osoby z innych
regionów Polski?
Naszymi pacjentami są głownie pary z województwa śląskiego, jednak dużą część stanowią także pacjenci z
innych regionów Polski. Klinika Gyncentrum jest również doskonale przygotowana na przyjmowanie pacjentów z
zagranicy. Posiadamy specjalną ofertę leczenia i pobytu oraz zespół anglojęzycznych lekarzy i specjalistów
zapewniających najwyższy standard obsługi.
Rozmawiała Karolina Machura

