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Wiemy, że starania o dziecko bywają trudne. To czasami wyboista, ale 
także niezwykła podróż  w kierunku największego pragnienia przyszłych 
rodziców Od wielu lat towarzyszymy naszym Pacjentom, otaczając ich 
opieką, dzieląc się wiedzą, wsparciem i doświadczeniem. Nasza praca 
wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, ale jej efekty przynoszą radość  
i satysfakcję nieporównywalną do żadnego innego doświadczenia na świecie. 
Dlatego wspólnie z Rodzicami cieszymy się każdymi kolejnymi narodzinami.  

Jeśli bierzesz do ręki tę broszurę, prawdopodobnie rozważasz leczenie niepłodności i masz dużo pytań. Postaramy się na wszystkie 
odpowiedzieć. 

Na kolejnych stronach znajdziesz informacje o Centrum Medycznym Macierzyństwo oraz międzynarodowej grupie The Fertility 
Partnership, zrzeszającej wiodące kliniki leczenia niepłodności, do której należymy. Dzięki broszurze dowiesz się o dostępnych metodach 
leczenia niepłodności, możliwościach diagnostycznych oraz badaniach.   

Do każdego przypadku niepłodności podchodzimy indywidualnie. Przeprowadzamy Pacjentów przez cały proces diagnozy i leczenia. 
Nasz zespół tworzą znakomici specjaliści. Stale zwiększamy swoje kompetencje, uczestniczymy w sympozjach naukowych, śledzimy 
najnowsze badania. Niezwykle ważne są dla nas konsultacje i wymiana doświadczeń z wybitnymi europejskimi ekspertami oraz 
nowoczesne wyposażenie kliniki. Jednak największą wartością zawsze pozostaje zdrowie i szczęście naszych Pacjentów.   

Decydując się na leczenie w Centrum Medycznym Macierzyństwo można mieć pewność, że nasz zespół ekspertów zrobi wszystko, aby 
pragnienie bycia rodzicem się spełniło. 

Zapraszamy do zapoznania się z niniejszą broszurą. Jeżeli mają Państwo pytania, wątpliwości lub potrzebują porady, nasi specjaliści 
pozostają do Państwa dyspozycji.

Centrum Medyczne Macierzyństwo

ul. Białoprądnicka 7a

31-221 Kraków

tel. (12) 415 88 00, (12) 415 88 22

tel. kom: 600 407 907

e-mail:  osrodek@macierzynstwo.com.pl

www: macierzynstwo.com.pl
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O nas
Centrum Medyczne Macierzyństwo jest pierwszym w Krakowie i całej Małopolsce ośrodkiem umożliwiającym 
kompleksową diagnostykę i leczenie niepłodności. Nasz personel to specjaliści z wieloletnim doświadczeniem 
naukowym i klinicznym. Większość lekarzy posiada II stopień specjalizacji oraz tytuł doktora nauk medycznych. 
Nasza kadra stale poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w światowych kongresach i sympozjach oraz sięgając 
po najnowsze doniesienia naukowe, co przekłada się na jeszcze lepsze wyniki terapii. 

Należymy do renomowanej grupy The Fertility Partnership zrzeszającej wiodące europejskie kliniki  
leczenia niepłodności.

Przestrzegamy najwyższych, światowych standardów leczenia. Na terenie naszego centrum medycznego mieści 
się sześć gabinetów oraz dwie sale zabiegowe z wygodnymi pokojami pozabiegowymi. Ponadto posiadamy  
trzy wysokiej klasy laboratoria, które umożliwiają diagnostykę oraz cały zakres działań związany z zapłodnieniem 
pozaustrojowym. Laboratorium embriologiczne wyposażone jest między innymi w siedem nowoczesnych 
inkubatorów, dwa systemy do mikromanipulacji oraz system ciągłego monitoringu zarodków Primo Vision.

Centrum Medyczne Macierzyństwo posiada Certyfikat ISO 9001.

Wszystkie urządzenia, podobnie jak procedury medyczne i biotechnologiczne, objęte są stałą, niezależną 
kontrolą jakości. 

The Fertility Partnership powstało w oparciu o kadrę naukową uniwersytetu w Oxfordzie. Grupa jest obecnie 
liderem IVF w Wielkiej Brytanii i osiąga jedne z najwyższych wskaźników sukcesu leczenia w całej Europie. 
Jesteśmy niezwykle dumni z faktu, że jako pierwsza polska klinika zostaliśmy włączeni do tak renomowanego 
zespołu specjalistów.  

Grupę tworzą znamienici europejscy lekarze i naukowcy. Celem partnerstwa jest realizacja najnowocześniejszych 
osiągnięć z zakresu leczenia niepłodności. Personel medyczny poszczególnych klinik stale poszerza wiedzę 
kliniczną podczas cyklicznych spotkań oraz odbywając staże w innych ośrodkach należących do grupy.

Efekty pracy poszczególnych klinik, także naszej, podlegają ciągłemu monitorowaniu.

99% Pacjentów poleciłoby kliniki The Fertility Partnership rodzinie i przyjaciołom, jako spełniające najwyższe 
standardy opieki.

 

Droga do macierzyństwa
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Dziecko jest naszym skarbem i marzeniem, które spełniło się 
dzięki Centrum Medycznemu Macierzyństwo. Dziękujemy 
za troskę i empatię, na jaką mogliśmy liczyć ze strony 
całego personelu. Będziemy zawsze czuli wdzięczność za 
podtrzymanie w nas nadziei i fachową opiekę medyczną, 
dzięki której nasz syn przyszedł na świat.

~Anna i Tomasz

Wiele par uważa okres oczekiwania na dziecko i jego narodziny za najważniejsze momenty  
w swoim życiu. Jednakże często te chwile zamieniają się w miesiące, a nawet lata i kosztują nas 
dużo więcej starań i emocji, niż pierwotnie zakładaliśmy.

Problem niepłodności stanowi dla mnie wyzwanie naukowe i kliniczne od ponad 20 lat.

Niezmiennie cieszą mnie wszystkie odwiedziny szczęśliwych rodzin oraz przysyłane zdjęcia dzieci, 
którym pomogliśmy przyjść na świat. Nigdy nie zapominam o parach, którym mimo największych 
starań nie udało się pomóc. 

Podczas tworzenia Centrum Medycznego Macierzyństwo zawsze towarzyszyła mi myśl, że musimy 
zrobić wszystko, aby szanse na uzyskanie ciąży były jak największe.

Obecnie Centrum Macierzyństwo jest jednym z największych ośrodków diagnostyki i leczenia 
niepłodności w Polsce. Należymy do prestiżowej grupy The Fertility Partnership zrzeszającej 
europejskich liderów w dziedzinie leczenia niepłodności. Możemy pochwalić się profesjonalną kadrą, 
specjalistycznymi laboratoriami, precyzyjną kontrolą jakości oraz wynikami leczenia na najwyższym 
poziomie. 

Oddając do druku tę broszurę informacyjną, razem z całym zespołem cieszę się, że możemy 
pomagać Państwu coraz lepiej.

dr n. med.
Mirosław Szlachcic

Droga do macierzyństwa
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Kiedy warto odwiedzić 
specjalistę  
z Centrum Medycznego 
Macierzyństwo?
Większość par, które mają problemy z zajściem w ciążę, nie jest 
bezpłodna lecz, z różnych przyczyn ma ograniczoną szansę 
poczęcia potomstwa.

Warto pamiętać, że wizyta w specjalistycznym ośrodku nie 
zawsze oznacza konieczność skomplikowanego leczenia. 

Czasami dzięki diagnostyce i zastosowaniu prostego leczenia 
zajście w ciążę staje się możliwe. Kompleksowa ocena sytuacji 
jest możliwa tylko w profesjonalnym ośrodku, z pełnym 
zapleczem diagnostycznym i zespołem specjalistów.

Kiedy warto zasięgnąć porady specjalisty?

jeżeli czas bezskutecznego starania o ciążę przedłuża 
się (u zdrowych kobiet poniżej 35 roku życia po 2 latach 
bezowocnych prób starań o ciążę),

jeżeli jesteś kobietą powyżej 35 roku życia i dopiero 
rozpoczynasz starania,

jeżeli masz problemy endokrynologiczne, przechodziłaś 
stany zapalne w obrębie miednicy lub Twój partner miał 
problemy urologiczne.

Zanim padnie słowo 
niepłodność

Pierwsza wizyta to przede wszystkim rozmowa. Podczas wizyty 
wstępnej lekarz zbiera dokładny wywiad oraz wykonuje USG 
dopochwowe, następnie wraz z Pacjentami ustala optymalny 
sposób postępowania, planuje diagnostykę i przedstawia opcje 
leczenia.

Wszelkie proponowane przez specjalistę elementy leczenia są 
Pacjentom szczegółowo wyjaśniane i uzasadniane.

Profesjonalizm i etyka leczenia to dla nas poszanowanie 
światopoglądu i woli Pacjentów, a także pewność, że 
podejmowane działania obejmują wszelkie dostępne metody 
leczenia niepłodności. 

Diagnoza „niepłodność” nie musi oznaczać bezdzietności. 
Stosowane współcześnie techniki leczenia i wspomaganego 
rozrodu sprawiają, że u 80% niepłodnych par leczenie kończy 
się upragnioną ciążą.

6



Zajście w ciążę jest procesem wieloczynnikowym. Inaczej 
mówiąc, aby doszło do zapłodnienia komórki jajowej  
i zagnieżdżenia zarodka w macicy, musi zaistnieć i zostać 
skoordynowanych bardzo wiele czynników.

W związku z tym ustalenie przyczyny niepłodności często jest 
procesem skomplikowanym, a przeprowadzana diagnostyka 
zawsze musi dotyczyć Pary.

Przedstawione w dalszej części broszury przyczyny niepłodności 
męskiej i żeńskiej przybliżają podstawowe szlaki diagnostyczne, 
którymi podążają lekarze w poszukiwaniu problemów z zajściem 
w ciążę.

Dlaczego nasze starania 
o dziecko tyle trwają?
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Dlaczego nasze starania o dziecko tyle trwają?

Przed rozpoczęciem  
diagnostyki 
Dla zajścia w ciążę znaczenie mają takie szczegóły jak: warunki 
środowiskowe, miejsce i charakter pracy. Istotną rolę odgrywają 
czynniki społeczne: np. to czy para mieszka razem czy osobno 
oraz czy mieszka sama, czy z rodzicami. Niezwykłą rolę odgrywają 
również uwarunkowania psychologiczne, porozumienie między 
partnerami oraz poziom stresu w życiu codziennym.

Tryb życia, sposób odżywiania i wynikający z tego ogólny stan 
zdrowia to także istotne czynniki wpływające na płodność. 
Właściwe odżywianie, urozmaicona dieta oraz aktywny tryb życia 
i rekreacja sportowa to ważne zalecenia dla osób planujących 
dziecko. 

Właściwe zaplanowanie rodzicielstwa jest kluczowym 
elementem w największym stopniu wpływającym na 
płodność w społeczeństwach krajów rozwiniętych.  
W planowaniu należy uwzględnić zegar biologiczny, który 
indywidualnie odmierza czas każdego człowieka (także 
jego płodność). Ograniczenie płodności związane z wiekiem  
w większym stopniu dotyczy kobiet, niż mężczyzn. Planowanie 
dziecka w okresie po 35 roku życia kobiety znacząco zwiększa 
ryzyko niepłodności.
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Podczas diagnostyki niepłodności lekarz postara się 
wykluczyć jej podstawowe przyczyny. Jeżeli któryś  
z czynników niepłodności zostanie zdiagnozowany, 
będziemy mogli zaproponować odpowiednie postępowanie.

Czynnik maciczny
Do problemów z płodnością często przyczyniają  
się nieprawidłowości w obrębie macicy. Mogą one być 
spowodowane wadą anatomiczną lub nietypowym kształtem 
macicy. Defekty mogą wynikać zarówno z wad wrodzonych, jak 
powstać na skutek choroby czy zabiegów.

Jak wykryć nieprawidłowości  
w obrębie macicy?
Większość nieprawidłowości jest widoczna podczas badania 
USG. Do zdiagnozowania części z nich może okazać się konieczne 
wykonanie histeroskopii lub laparoskopii. 

Co możemy zrobić?
Część nieprawidłowości wymaga interwencji chirurgicznej, która 
ułatwi zajście w ciążę w przyszłości. Drobne nieprawidłowości 
zazwyczaj nie wymagają leczenia chirurgicznego. Niektóre 
złożone wady macicy mogą znacznie utrudniać zajście  
i utrzymanie ciąży lub nawet je uniemożliwiać. 

Niepłodność jajowodowa
W naturalnym zapłodnieniu plemniki przedostają się  
z macicy poprzez jajowody w okolice jajnika, gdzie następuje 
zapłodnienie uwolnionej komórki jajowej. Następnie zarodek jest 
transportowany przez jajowody do macicy i tam zagnieżdża się 
w jej ścianie.

Gdy jeden lub oba jajowody są niedrożne, może to spowodować 
utrudnienia lub całkowite uniemożliwienie zajścia w ciążę.

Najczęstsze przyczyny 
niedrożności jajowodów:

zakażenie miednicy lub choroba zapalna miednicy mniejszej 
(może nastąpić m.in. na skutek chorób przenoszonych 
drogą płciową np. zakażenia chlamydią),

blizny po rozległych operacjach miednicy.

Jak wykryć niedrożne jajowody?
W celu wykrycia niedrożnych jajowodów wymagane jest 
badanie z kontrastem, którego zadaniem jest przepłynięcie przez 
jajowody. Aby wykryć niedrożność jajowodów wykonuje się 
Sono-HSG, HSG lub laparoskopię.

Co możemy zrobić?
Przy całkowitej niedrożności lub braku jajowodów jedyną i w pełni 
skuteczną metodą leczenia jest zapłodnienie pozaustrojowe. 
W przypadku metody IVF, komórka jajowa zostaje bowiem 
zapłodniona przez plemnik pozaustrojowo (poza jajowodem 
pacjentki), a zapłodniony zarodek wprowadzany jest 
bezpośrednio do macicy.

Dlaczego nasze starania o dziecko tyle trwają?

Niepłodność  
kobieca
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Zaburzenia owulacji
Dla zajścia w ciążę niezbędny jest prawidłowy przebieg procesu 
owulacji. Jest on zależny m.in. od kilku hormonów. Wszelkie 
zakłócenia w procesie uwalniania choćby jednego z tych 
hormonów mogą powodować zaburzenia płodności. 

Najczęstszą przyczyną zaburzeń owulacji jest zespół 
policystycznych jajników (polycystic ovary syndrome, 
PCOS). Zazwyczaj w jajniku znajduje się 5 lub 6 niedojrzałych 
pęcherzyków, które w danym miesiącu są widoczne na USG. 
W charakterystycznym dla PCOS obrazie USG jajników widać 
znacznie więcej rozwijających się i niedojrzałych pęcherzyków, 
niż ma to miejsce normalnie.

Najczęstsze objawy PCOS:

nieregularne miesiączki lub brak miesiączkowania,

często pojawiają się dodatkowe objawy:

trądzik,

nadwaga,

cukrzyca,

nadmierne owłosienie ciała,

Endometrioza
Endometrioza to stan, gdy komórki z macicy, zwane 
endometrium, rosną poza macicą.  Choroba może wywoływać 
objawy bólowe oraz prowadzić do powstawania zrostów  
i blizn, które powodują zakłócenia pracy narządów miednicy. 
Endometrioza (w zależności od stopnia schorzenia) może być 
także czynnikiem utrudniającym zajście w ciążę. 

Jak wykryć endometriozę?

Diagnostyka endometriozy nie jest prosta. Zaawansowane 
schorzenie może być widoczne w obrazie USG lub 
histeroskopowym. Obecność ognisk endometriozy w miednicy 
wykaże laparoskopia.

Co możemy zrobić?

W cięższych przypadkach zalecane jest zapłodnienie 
pozaustrojowe – IVF.

Jak wykryć zaburzenia owulacji?

Najprościej prawidłowy przebieg owulacji i prawdopodobieństwo 
PCOS określa się badając podstawowe hormony płciowe (LH, 
FSH, estradiol, progesteron) i wykonując USG. Diagnostyka może 
być rozszerzona o badanie hormonów tarczycy.

Co możemy zrobić?

W zależności od oceny hormonalnej lekarz zaproponuje 
postępowanie farmakologiczne. W niektórych przypadkach 
najlepsze efekty może przynieść zapłodnienie pozaustrojowe.

Dlaczego nasze starania o dziecko tyle trwają?

Niepłodność 
Kobieca
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USG
Badanie ultrasonograficzne przezpochwowe jest wykonywane  
w celu oceny kształtu, wielkości i struktury macicy oraz 
endometrium (błony śluzowej, którą wyścielona jest jama 
macicy). Pozwala ono również na ocenę lokalizacji, wielkości oraz 
aktywności jajników. Badanie USG wykonuje się rutynowo na 
większości wizyt, jest bezbolesne i nieinwazyjne.

Podczas wizyty lekarz analizuje i omawia z Pacjentami 
wszystkie pozostałe wyniki badań i ustala możliwości dalszego 
postępowania.

Sono-HSG (SIS, 
salpingohydrosonografia, 
HyCoSy)
Zwykłe dopochwowe badanie USG nie pozwala na dokładną 
ocenę jamy macicy, ani na ocenę drożności jajowodów. W tym 
celu można zastosować kilka różnych technik diagnostycznych.

Sono-HSG jest techniką najmniej inwazyjną. Badanie pozwala 
na ocenę drożności jajowodów oraz  wielkości i kształtu jamy 
macicy. Umożliwia rozpoznanie zmian o charakterze zrostów, 
polipów i mięśniaków podśluzówkowych, jak również niektórych 
wad rozwojowych macicy.

Histeroskopia
Histeroskopia diagnostyczna pozwala na bezpośrednią ocenę 
jamy macicy (jej wielkość oraz kształt). Dzięki histeroskopii można 
również ocenić ujścia jajowodowe i endometrium (błonę śluzową 
wyścielającą jamę macicy). Zabieg pozwala także na rozpoznanie 
nieprawidłowości w postaci zrostów w obrębie jamy macicy, 
zarośnięcia ujść jajowodowych, rozrostu endometrium (w tym 
obecności polipów endometrialnych), obecności mięśniaków 
macicy wnikających do jamy macicy oraz na rozpoznanie 
niektórych typów wad rozwojowych macicy. Histeroskopia 
diagnostyczna wykonywana jest zazwyczaj w znieczuleniu 
miejscowym. W trakcie zabiegu do jamy macicy wprowadzana 
jest mikrokamera.

Laparoskopia
Dzięki laparoskopii możliwa jest precyzyjna diagnostyka wielu 
nieprawidłowości, takich jak endometrioza czy zrosty w obrębie 
narządów miednicy. Laparoskopia jest wykorzystywana również 
w leczeniu wymienionych zaburzeń oraz w leczeniu torbieli 
w obrębie jajników. Laparoskopia umożliwia także usunięcie 
wodniaków i ropni jajowodów. Zabieg wymaga znieczulenia 
ogólnego. 

Dlaczego nasze starania o dziecko tyle trwają?

Badania w Centrum Medycznym 
Macierzyństwo
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Oznaczenia hormonalne
Wykonanie podstawowych oznaczeń hormonalnych jest 
niezbędne do ustalenia rezerwy jajnikowej, sprawdzenia czy 
owulacja przebiega prawidłowo oraz wykazania czy niepłodność 
nie jest spowodowana nieprawidłowościami w gospodarce 
hormonalnej.

Ponieważ układ hormonalny jest bardzo złożony, lekarz zazwyczaj 
zleca wykonanie całego pakietu badań. Najczęściej badane są 
hormony płciowe i regulujące funkcjonalność jajników: LH, FSH, 
estradiol, progesteron, prolaktyna oraz hormony odpowiedzialne 
za funkcjonowanie tarczycy: TSH3, FT3, FT4.

Niezwykle ważne jest także sprawdzenie poziomu AMH.  Badanie 
wykonuje się w celu ustalenia rezerwy jajnikowej (oszacowania 
„wydajności” jajników). Oznaczenie AMH jest także niezbędne 
przed rozpoczęciem stymulacji hormonalnej – pozwala ustalić, 
jak jajniki zareagują na podawane leki.

Chlamydia, Ureaplasma, 
Mycoplasma
Badania w kierunku Chlamydia, Mycoplasma i Ureaplasma 
należą do standardowych badań w diagnostyce niepłodności. 
Infekcja tymi drobnoustrojami jest na tyle częsta, że diagnostyka 
w kierunku bakteryjnym powinna być wykonywana w każdym 
przypadku problemów z płodnością. Choć u większości kobiet 
infekcja przebiega bezobjawowo, to konsekwencje zakażenia 
mogą być poważne (od niepłodności do powikłań ciąży  
w postaci poronień, przedwczesnych porodów oraz wrodzonych 
zakażeń u dzieci). Aby wykryć opisane bakterie niezbędne jest 
badanie celowane z wymazu pobranego z kanału szyjki lub  
z cewki moczowej. Leczenie polega na przyjmowaniu antybiotyku. 
Konieczne jest równoległe leczenie wraz z partnerem, ponieważ 
infekcja przenosi się drogą płciową. 

Centrum Medyczne Macierzyństwo posiada własną pracownię 
diagnostyki laboratoryjnej. Dzięki temu jesteśmy w stanie 
szybko i rzetelnie wykonać wszystkie oznaczenia. Badania 
wykonywane są w godzinach pracy Centrum, bez uprzedniej 
rejestracji.

Dlaczego nasze starania o dziecko tyle trwają?

Badania w Centrum Medycznym 
Macierzyństwo
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Problem niepłodności w równym stopniu dotyczy kobiet  
i mężczyzn, dlatego badaniom zawsze powinna poddać się 
para. U mężczyzny głównej analizie poddawane są plemniki. 
Bada się ich liczebność, ruchliwość i budowę morfologiczną. Aby 
doszło do zapłodnienia, plemniki przebywające drogę poprzez 
macicę i jajowody muszą spotkać uwolnioną w czasie owulacji 
komórkę jajową. Jeśli liczebność plemników lub ich ruchliwość 
są ograniczone, może dojść do sytuacji, w której nie będą one  
w stanie dotrzeć do komórki jajowej, a do zapłodnienia nie dojdzie.

Najczęstsze przyczyny męskich 
problemów z płodnością:

zaburzenia wynikające z budowy jąder,

uszkodzenie jąder podczas urazu lub zabiegu,

niezstąpienie jąder przy urodzeniu,

niedrożność nasieniowodów,

zaburzenia wytrysku,

zaburzenia hormonalne,

wpływ leków,

narażenie na działanie substancji chemicznych lub wysokich 
temperatur.

Jak wykryć niepłodność 
męską?
Wykonując podstawowe badanie nasienia – seminogram. 
Lekarz androlog na podstawie jego wyniku może zalecić dalsze 
postępowanie diagnostyczne.

Co możemy zrobić?
W zależności od przyczyny lekarz może zalecić postępowanie 
farmakologiczne lub zabiegowe.

U niektórych Pacjentów, mimo zaawansowanej diagnostyki, nie 
udaje się znaleźć przyczyny obniżonych parametrów nasienia.  
W takich sytuacjach jedynym rozwiązaniem może być 
zastosowanie technik wspomaganego rozrodu, w tym in vitro.

Dlaczego nasze starania o dziecko tyle trwają?

Niepłodność  
męska
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Do przeprowadzenia badań analitycznych, mających na 
celu wykrycie czynnika powodującego obniżenie płodności 
mężczyzny, konieczne jest oddanie nasienia. Oddanie nasienia jest 
niezbędne także podczas zastosowania metod wspomaganego 
rozrodu. 

Jak prawidłowo oddać 
nasienie?
Pacjent musi oddać próbkę nasienia do specjalnego pojemnika. 
Nasienie pozyskuje się drogą masturbacji. Przed oddaniem 
próbki mężczyzna musi zachować 2-7 dni abstynencji. Tylko 
świeże nasienie nadaje się do badania, co oznacza, że Pacjent 
powinien oddać próbkę na miejscu, w klinice. Wiemy, że dla 
większości mężczyzn to krępujący i pozbawiony intymności 
obowiązek, dlatego w Centrum Medycznym Macierzyństwo, 
aby zminimalizować stres związany z badaniem, stworzyliśmy 
dyskretne i komfortowe warunki. Jeżeli z jakiś przyczyn Pacjent nie 
może oddać nasienia w naszej klinice, może je dostarczyć, ale czas 
od pobrania materiału do oddania go do naszego laboratorium 
nie może przekroczyć 60 minut, a w trakcie transportu nasienie 
powinno być przechowywane w temperaturze zbliżonej do 
temperatury ciała. Ponieważ nasienie jest od razu poddawane 
analizie laboratoryjnej, na termin oddania nasienia należy się 
wcześniej umówić. 

Seminogram – podstawowe 
badanie nasienia
To nieinwazyjne badanie, które pozwala na wstępną, ogólną ocenę 
płodności mężczyzny. Laboratoryjna analiza seminologiczna 
polega na ocenie koncentracji, ruchliwości, żywotności i budowy 
morfologicznej plemników oraz ocenie płynu nasiennego. 

W Centrum Medycznym Macierzyństwo stosujemy metodę 
wspomaganej komputerowo analizy nasienia. Dysponujemy 
najnowocześniejszym Systemem SCA (Sperm Class Analyzer), 
który zapewnia szybką, dokładną oraz obiektywną analizę 
najważniejszych parametrów. System SCA spełnia kryteria 
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

System SCA pozwala m.in. 

zbadać ruchliwość i koncentrację plemników obliczaną  
w oparciu o kilkanaście obrazów,

ocenić ich żywotność z wykorzystaniem mikroskopii 
fluorescencyjnej,

automatycznie klasyfikować wady budowy plemników.

Dlaczego nasze starania o dziecko tyle trwają?

Badania w Centrum Medycznym 
Macierzyństwo
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Oprócz seminogramu lekarz może zlecić także kilka innych 
badań, które wskażą możliwe problemy związane z męską 
płodnością.

Analiza fragmentacji 
chromatyny plemnikowej
Badania wykazują, że mimo prawidłowego wyniku seminogramu 
duży odsetek plemników może mieć uszkodzone DNA, co 
przekłada się na mniejszą zdolność do zapłodnienia komórki 
jajowej oraz zwiększony odsetek wczesnych poronień.  Do grupy 
czynników zwiększających ryzyko uszkodzeń DNA plemników 
należą m.in. palenie tytoniu, siedzący tryb życia, częste noszenie 
ciasnej bielizny, przebyte choroby z wysoką gorączką, a także 
wiek Pacjenta, wady genetyczne czy styczność z substancjami 
toksycznymi. 

W Centrum Medycznym Macierzyństwo stosujemy metodę 
analizy fragmentacji chromatyny plemnikowej opartą na teście 
SCD (Sperm Chromatin Dispersion). Analiza przeprowadzana 
jest precyzyjnie za pomocą systemu do komputerowej analizy 
nasienia (SCA), a wynikiem badania jest procent plemników 
prawidłowych. 

Test HBA
Polega na ocenie zdolności wiązania plemników z hialuronianem, 
który jest głównym składnikiem zewnątrzkomórkowym struktur 
otaczających komórkę jajową. Zdolność wiązania się plemników 
z hialuronianem jest uzyskiwana w końcowych etapach 
produkcji komórek rozrodczych męskich. Cecha ta świadczy 
o prawidłowym ukończeniu produkcji plemników i pośrednio 
zdolności do zapłodnienia komórki jajowej. Wynik testu HBA 
może być pomocny w wyborze metody wspomaganego 
rozrodu dla danej pary (inseminacja, ICSI, IVF, pICSI).

Przeciwciała 
przeciwplemnikowe w nasieniu
Obecność przeciwciał przeciwplemnikowych w nasieniu 
jest jedną z głównych przyczyn niepłodności o podłożu 
immunologicznym. Przeciwciała przeciwplemnikowe mogą 
wpływać na osłabienie parametrów plemnikowych, głównie na 
ich ruchliwość oraz wpływać na proces zapłodnienia, a także 
wczesne etapy rozwoju zarodkowego.

Dlaczego nasze starania o dziecko tyle trwają?

Badania w Centrum Medycznym 
Macierzyństwo
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Badania biochemiczne nasienia
Dla prawidłowego funkcjonowania plemników niezbędne jest 
zapewnienie im właściwych warunków – rolę tę spełnia płyn 
nasienny produkowany przez pęcherzyki nasienne, gruczoł 
krokowy, a także nasieniowody i najądrza. Badania biochemiczne 
nasienia umożliwiają ocenę głównych składników płynu 
nasiennego.

Fruktoza
Jednym ze składników nasienia jest rodzaj cukru – fruktoza. 
Niskie poziomy fruktozy w nasieniu są związane z niedrożnością 
przewodu wytryskowego, obustronnym wrodzonym brakiem 
nasieniowodów, częściową ejakulacją wsteczną i niedoborem 
androgenów. Wskazaniami do wykonania badania poziomu 
fruktozy w nasieniu mogą być między innymi: kwaśne pH, 
zwiększona lepkość nasienia, bądź podejrzenie stanu zapalnego 
pęcherzyków nasiennych.

Kwas cytrynowy
Poziom kwasu cytrynowego w nasieniu odzwierciedla zdolności 
wydzielnicze prostaty. Obniżona zawartość kwasu cytrynowego 
w ejakulacie ma miejsce w stanach zapalnych tego męskiego 
gruczołu. Wydzielina prostaty stanowi około 1/3 objętości 
płynu nasiennego, w którym znajdują się plemniki. Dlatego 
obecnie uważa się, że kwas cytrynowy może mieć wpływ na 
funkcjonowanie i budowę morfologiczną plemników. 

Alfa glukozydaza obojętna
Badanie poziomu alfa glukozydazy obojętnej pozwala wykryć 
stany zapalne jąder i najądrzy. Przewlekłe stany zapalne mogą 
prowadzić do obniżenia ruchliwości, zaburzeń w budowie 
morfologicznej plemników oraz uszkodzeń DNA plemników. 
Oznaczenie ilości alfa glukozydazy obojętnej w ejakulacie, pozwala 
również na określenie przyczyn braku plemników - azoospermii.

Dlaczego nasze starania o dziecko tyle trwają?

Badania w Centrum Medycznym 
Macierzyństwo
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Co zrobić, jeśli w ejakulacie nie ma plemników?

Punkcja najądrzy/jądra – PESA, TESA, TESE
W przypadku azoospermii (braku plemników w nasieniu) szansą na posiadanie własnego potomstwa może być punkcja jąder lub 
najądrzy. O rodzaju zabiegu decyduje androlog. Podejmuje on decyzje w oparciu o wyniki badań. Zabieg biopsji wykonywany jest  
w znieczuleniu ogólnym. Wskazaniem do przeprowadzenia biopsji jest zdiagnozowanie u Pacjentów: azoospermii, pierwotnej 
niewydolności jąder, wrodzonego braku nasieniowodów, całkowitej astheno/nekrozoospermii (braku ruchliwości/żywotności plemników) 
czy nieudanej rekonstrukcji nasieniowodów po wazektomii. 

Biopsja nie służy jedynie diagnostyce, lecz stała się metodą terapeutyczną, wykazującą dużą skuteczność w leczeniu niepłodności 
wielu par.

W blisko 75% analizowanych przypadków w pobranej tkance jąder znajdują się plemniki i/lub komórki spermatogenezy. Uzyskany 
materiał biologiczny może być do razu wykorzystany do zapłodnienia pozaustrojowego (metoda ICSI), bądź zostać zamrożony.

Dlaczego nasze starania o dziecko tyle trwają?

Badania w Centrum Medycznym 
Macierzyństwo
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Niepłodność idiopatyczna
U około 25-30% par nie można jednoznacznie zidentyfikować przyczyny problemów z zajściem 
w ciążę. Zdarza się, że proces diagnostyczny wskazuje, iż zarówno partner jak i partnerka są 
zdrowi, a ich wyniki badań prawidłowe. Mimo to nie dochodzi do poczęcia – mówimy wtedy  
o niepłodności idiopatycznej.

Również w takich przypadkach skuteczne okazuje się zapłodnienie pozaustrojowe (in vitro, IVF). Wskaźniki 
udanych zapłodnień IVF są pozytywne dla par, u których nie udało się postawić jednoznacznej diagnozy 
przed rozpoczęciem leczenia. Bywa, że informacje zdobyte w trakcie cyklu IVF stają się wyjaśnieniem 
opóźnień naturalnego poczęcia.

Dlaczego nasze starania o dziecko tyle trwają?

Gdy nie udaje się 
znaleźć przyczyny

Zależało nam na leczeniu w dużej, nowoczesnej klinice, 
ale trochę baliśmy się, że jako pacjenci będziemy 
zaledwie trybikiem w wielkiej maszynie i częścią statystyk. 
Obawy okazały się niesłuszne. W Centrum Medycznym 
Macierzyństwo zapewniono nam pełną diagnostykę  
i świetnych specjalistów. Zawsze mogliśmy liczyć na ich 
wsparcie.

~Elżbieta i Krzysztof
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Nie ma jednej recepty na postępowanie  
z niepłodnością.
Dlatego w Centrum Medycznym Macierzyństwo do każdego Pacjenta podchodzimy indywidualnie. Każda 
para starająca się o dziecko to dwa niezwykle złożone organizmy, które dla momentu poczęcia muszą ze 
sobą ściśle współgrać. 

Leczenie niepłodności nie zawsze musi oznaczać zastosowania technik wspomaganego rozrodu. 
U części par udaje się osiągnąć ciążę po prostej diagnostyce i bez zastosowania skomplikowanych metod.

Znając historię dotychczasowego leczenia i po wykonaniu koniecznych badań, lekarz zaproponuje Państwu 
odpowiednie scenariusze postępowania.

Często, mimo specjalistycznej diagnostyki, nie jesteśmy w stanie znaleźć przyczyny niepłodności. 
Zdarza się także, że wykrywamy cały szereg przyczyn mogących obniżać płodność. W takiej sytuacji 
staramy się zrobić wszystko, aby maksymalnie zwiększyć szanse na ciążę w konkretnym cyklu.

Do najbardziej zaawansowanych metod leczenia niepłodności należą techniki wspomaganego rozrodu, 
w tym inseminacje domaciczne oraz zapłodnienie pozaustrojowe.

Leczenie  
niepłodności
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Jak przebiega zabieg?
Podczas terapii Pacjentka zazwyczaj poddawana jest stymulacji 
hormonalnej, której celem jest wywołanie wzrostu pęcherzyków 
jajnikowych i uzyskanie 2-3 dojrzałych pęcherzyków. Możliwe 
jest również wykonanie inseminacji podczas naturalnego cyklu, 
bez stymulacji hormonalnej.

Stymulacja polega na podawaniu leków (zazwyczaj tzw. 
gonadotropin) i odbywa się pod kontrolą USG – podczas 
przyjmowania leków konieczne jest monitorowanie wzrostu 
pęcherzyków co kilka dni. Gdy pęcherzyki w jajnikach osiągną 
odpowiedni stan dojrzałości (średnica min. 18-20 mm), Pacjentka 
przyjmuje lek wywołujący owulację. Po 24-36 godzinach od 
podania leku przeprowadza się zabieg inseminacji.

Inseminacja jest bezbolesna.  Po zabiegu Pacjentka pozostaje na 
fotelu ginekologicznym przez około 10 minut.

Efektywność inseminacji jest niższa niż zabiegu zapłodnienia 
pozaustrojowego. Sięga zazwyczaj kilkunastu procent. 

Co to jest inseminacja?
Inseminacja to prosty zabieg wspomaganego rozrodu polegający na podaniu 
odpowiednio wypreparowanego nasienia bezpośrednio do jamy macicy. 
Inseminacja może być wykonana z wykorzystaniem nasienia partnera (AIH) lub 
dawcy (AID).

Jakie są wskazania do wykonania 
inseminacji?
Wskazania do inseminacji domacicznej nasieniem partnera to:

czynnik męski - nieznacznie obniżone parametry nasienia,

endometrioza I i II stopnia,

niepłodność idiopatyczna (niewyjaśnionego pochodzenia),

niemożność współżycia.

Niezbędnym warunkiem przeprowadzenia inseminacji jest wcześniejsza ocena 
drożności jajowodów.

Leczenie niepłodności

Inseminacja
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Co to jest IVF/ICSI/IMSI?
Zapłodnienie pozaustrojowe (ang. in vitro fertilization – IVF) to zabieg polegający na pobraniu komórek rozrodczych od obu partnerów, 
połączeniu ich w warunkach laboratoryjnych, hodowli powstałych w ten sposób zarodków, a następnie podaniu zarodków bezpośrednio 
do jamy macicy. Sama procedura musi być poprzedzona kilku lub kilkunastodniową stymulacją hormonalną. Określenia IVF/ICSI/IMSI 
dotyczą sposobu zapłodnienia komórek jajowych. Może ono nastąpić poprzez dodanie wypreparowanych plemników do komórek 
jajowych (IVF) lub wstrzyknięcie plemnika do wnętrza komórki jajowej (ang. Intracytoplasmic Sperm Injection – ICSI; Intracytoplasmic 
Morphologically Selected Sperm Injection – IMSI).

Jakie są wskazania do wykonania IVF?
czynnik męski: znacznie obniżone parametry nasienia lub plemniki uzyskane w wyniku TESE, TESA, PESA,

niedrożne jajowody,

nieprawidłowa odpowiedź na stymulację jajeczkowania (oporność na stymulację lub odpowiedź nadmierna),

nieudane leczenie innymi metodami.

Leczenie niepłodności

In vitro/ICSI/IMSI
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Jak przebiega procedura IVF  
(in vitro)

Stymulacja hormonalna
Dla każdej Pacjentki dobierany jest odpowiedni protokół 
stymulacji (zależy on m.in. od wyników badań hormonalnych, 
wieku Pacjentki i jej historii położniczo-ginekologicznej). Podczas 
stymulacji jajników podaje się przez pewien okres leki tłumiące 
aktywność hormonalną przysadki mózgowej, a następnie 
leki stymulujące wzrost pęcherzyków jajnikowych. Podczas 
stymulacji monitorowany jest poziom hormonów estradiolu  
i progesteronu (poprzez badanie krwi) oraz wzrost pęcherzyków 
(poprzez USG). Gdy pęcherzyki w jajnikach osiągną odpowiedni 
stan dojrzałości, Pacjentka przyjmuje lek wywołujący owulację,  
a 36 godzin po podaniu leku odbywa się zabieg pobrania 
komórek jajowych. W wyniku stymulacji przeważnie uzyskuje się 
od kilku do kilkunastu komórek jajowych.

Pobranie oocytów
Pobranie komórek jajowych polega na nakłuciu (punkcji) 
jajników przez sklepienie pochwy, pod kontrolą USG. Zabieg trwa 
około 10-20 minut i jest przeprowadzany przy krótkotrwałym 
znieczuleniu. Bezpośrednio po zabiegu płyn z komórkami 
jajowymi dostarczany jest do laboratorium IVF, a Pacjentka jest 
wybudzana i około godziny przebywa w sali pozabiegowej.

Zapłodnienie
W zależności od wskazań, zapłodnienie uzyskuje się poprzez:

zaplemnienie in vitro (IVF) - po około 2-4 godzinach od 
pobrania komórek jajowych dodaje się do nich odpowiednio 
przygotowane nasienie;  

mikromanipulację (ICSI) - po około 2-4 godzinach 
od pobrania, komórki jajowe zostają oczyszczone  
z otaczających komórek pęcherzykowych. Następnie do 
wnętrza każdej komórki jajowej, za pomocą cienkiej pipety, 
zostaje wprowadzony pojedynczy plemnik (mikroiniekcja);

IMSI - udoskonalona metoda mikroiniekcji, która polega 
na specjalnym wyselekcjonowaniu plemnika przed 
wprowadzeniem do komórki jajowej. Selekcja plemników 
odbywa się pod bardzo dużym powiększeniem.

W każdym przypadku zapłodnienia in vitro komórki zostają 
umieszczone w specjalnej pożywce hodowlanej w inkubatorze, 
w temperaturze 37°C,  przy podwyższonym stężeniu dwutlenku 
węgla i obniżonym stężeniu tlenu.

Leczenie niepłodności

In vitro/ICSI/IMSI
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Hodowla zarodków
Kolejnego dnia, czyli  po około 18 godzinach od zapłodnienia, 
ocenia się, czy proces ten  przebiegł prawidłowo. W wyniku 
zastosowania techniki ICSI/IMSI skuteczność pierwszego etapu 
zapłodnienia wynosi 70-80%. Zespół embriologów wnikliwie 
obserwuje zarodki przez kolejne dni. W każdym zarodku 
określana jest liczba komórek oraz jego morfologia. 

Podanie zarodków – 
embriotransfer
Pomiędzy drugim a piątym dniem hodowli, 1-2 zarodki 
wprowadzane są do jamy macicy przy użyciu specjalnego 
cewnika. Zabieg embriotransferu jest bezbolesny, wykonywany 
jest bez znieczulenia, pod kontrolą USG, przy wypełnionym 
pęcherzu moczowym. Po transferze Pacjentka pozostaje na fotelu 
ginekologicznym przez około 20 minut. Przy większej liczbie 
uzyskanych zarodków zazwyczaj sugerowane jest wykonanie 
transferu w piątej dobie hodowli, kiedy zarodki osiągają już 
zaawansowane stadium rozwoju – stadium blastocysty.

Mrożenie zarodków
Wszystkie zarodki, które nie zostały podane podczas 
embriotransferu, a w piątej lub szóstej dobie hodowli osiągnęły 
zaawansowane stadium rozwoju,  zostają zamrożone. Należy 
pamiętać, że nie z każdej zapłodnionej komórki rozwinie się 
blastocysta, część zarodków nie rozwinie się prawidłowo.

Prawidłowe zarodki są mrożone najbardziej skuteczną metodą  
– poprzez witryfikację i przechowywane w ciekłym azocie aż do 
ich podania podczas kolejnych embriotransferów. Zamrożenie 
zarodków nie wpływa w żaden sposób na ich potencjał 
rozwojowy. Proces zamrażania jest do tego stopnia bezpieczny, 
że procent ciąż po embriotransferach mrożonych zarodków jest 
taki sam, jak po embriotransferach zarodków „świeżych”.

Leczenie niepłodności

In vitro/ICSI/IMSI
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W ramach procedury zapłodnienia pozaustrojowego realizowanej 
w Centrum Medycznym Macierzyństwo, Pacjenci mogą skorzystać  
z nowoczesnego systemu monitorowania rozwoju zarodków Primo Vision 
(ang. time-lapse embryo imaging). Dzięki systemowi mikroskopów-kamer 
możliwa jest ciągła obserwacja rozwoju zarodków, bez ich wyjmowania  
z inkubatora. Kamera wykonuje zdjęcia co 5 minut. Aktualny stan hodowli 
widoczny jest na monitorze. Zarodki nie są wyjmowane z inkubatora aż 
do dnia embriotransferu. Zebrany w trakcie hodowli materiał zdjęciowy 
pozwala na szczegółowe przeanalizowanie  podziałów komórkowych,  
a także nagranie filmu przedstawiającego pierwsze etapy rozwoju.

Zastosowanie systemu umożliwia:
zapewnienie niezmiennych warunków hodowlanych,

wykluczenie pewnych nieprawidłowości w rozwoju zarodkowym,

wybór najlepiej rokującego zarodka do embriotransferu,

zwiększenie szansy powodzenia procedury IVF - zwłaszcza po podaniu 
jednego zarodka,

obniżenie odsetka poronień,

udostępnienie Pacjentom nagrania przedstawiającego cały proces 
rozwoju zarodków - od momentu połączenia gamet do dnia 
embriotransferu/mrożenia.

Leczenie niepłodności

System Primo Vision w IVF
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Diagnostyka 
przedimplantacyjna
Centrum Medyczne Macierzyństwo współpracuje  
z brytyjskim laboratorium genetycznym Reprogenetics  
– światowym liderem w zakresie diagnostyki przedimplantacyjnej. 
Zaawansowane procesy diagnostyki przedimplantacyjnej 
dążą do wykrycia wad genetycznych już na poziomie zarodka  
– a zatem jeszcze zanim kobieta zajdzie w ciążę. Centrum 
Medyczne Macierzyństwo pobiera materiał genetyczny  
w kierunku badań PGS oraz PGD. 

W jaki sposób pobierany jest 
materiał do badań?
Proces ten jest niezwykle precyzyjny i wymaga dużego 
doświadczenia embriologicznego. W bardzo uproszczony 
sposób można opisać go jako pobranie kilku komórek z części 
pozazarodkowej blastocysty w 5-tej dobie hodowli. Zarodki 
są następnie zamrażane i po otrzymaniu wyniku mogą być 
transferowane.

Co to jest PGS?
Przedimplantacyjny screening zarodków PGS to genetyczne 
badania przesiewowe, które umożliwiają wykrycie 
nieprawidłowości chromosomowych zarodków powstałych  
w wyniku metody IVF, jeszcze zanim zarodek zostanie 
przeniesiony do macicy.

Czym są nieprawidłowości 
chromosomowe?
Nieprawidłowości chromosomowe zarodków są jedną  
z głównych przyczyn niepowodzeń leczenia metodą IVF. Każda 
komórka zarodka powinna zawierać  46 (23 pary) chromosomów. 
Są one „nośnikiem” genów, zawierają informację w jaki sposób 
zarodek ma rozwinąć się w zdrowe dziecko. Sytuacje, w których 
komórka posiada nadprogramowy chromosom lub brak któregoś 
chromosomu nazywane są aneuploidiami.

Aneuploidalne zarodki zazwyczaj w ogóle nie zagnieżdżają się 
w macicy. Zdarza się też, że w przypadku zagnieżdżenia takiego 
zarodka ciąża kończy się wczesnym poronieniem. Jednak 
nieliczne aneuploidie pozwalają na rozwój ciąży aż do urodzenia 
dziecka. Najczęstszą wadą, która nie powoduje obumarcia 
zarodka na wczesnym etapie jego rozwoju jest trisomia  
21-szego chromosomu – zespół Downa.

Kiedy rozważyć zastosowanie 
screeningu genetycznego?
Zastosowanie metody PGS zaleca się w przypadku:

niepowodzeń implantacji,

nawracających poronień,

wieku kobiety powyżej 37 lat,

nieprawidłowego kariotypu któregoś z rodziców  
– po konsultacji genetycznej,

wcześniejszego urodzenia dziecka z trisomią,

szczególnej obawy przed urodzeniem dziecka z trisomią 
(zespól Downa, zespół Edwardsa, zespół Patau).

Leczenie niepłodności

Diagnostyka przedimplantacyjna 
PGS/PGD
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Co to jest PGD?
Diagnostyka przedimplantacyjna PGD jest badaniem 
kierunkowym, w którym poszukiwana jest konkretna zmiana 
genetyczna – mutacja (w przypadku chorób jednogenowych) 
lub rearanżacja materiału genetycznego w chromosomach 
(translokacje). PGD stosuje się m.in. w przypadku, gdy w rodzinie 
występuje choroba genetyczna (choroba jednogenowa). Dzięki 
badaniu PGD nawet osoby obarczone zmianą genetyczną 
mają szansę na zdrowe potomstwo. Wykonanie diagnostyki 
przediplantacyjnej musi być poprzedzone konsultacją 
genetyczną.

Do najczęstszych chorób jednogenowych należą:

mukowiscydoza,

pląsawica Huntingtona,

atrofia móżdżkowo-rdzeniowa (SMA),

stwardnienie guzowate,

anemia sierpowata,

niedosłuch uwarunkowany genetycznie.

Kiedy przeprowadzana 
jest diagnostyka 
przedimplantacyjna
W sytuacji, kiedy rodzice są nosicielami nieprawidłowości 
genetycznej, ich szansa na posiadanie zdrowego potomstwa jest 
mocno ograniczona. Diagnostyka przedimplantacyjna umożliwia 
sprawdzenie zarodków pod kątem danej nieprawidłowości  
i podanie podczas embriotransferu zarodków nieobciążonych 
mutacją lub rearanżacją materiału genetycznego. W takiej 
sytuacji nawet pary, które nie mają problemu z naturalnym 
zajściem w ciążę, decydują się na zastosowanie metody IVF-PGD.

Leczenie niepłodności

Diagnostyka przedimplantacyjna 
PGS/PGD
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Leczenie nowotworów (chemioterapia i radioterapia) prowadzi niejednokrotnie do 
upośledzenia funkcjonalności jajników i jąder.  Dzieje się tak, ponieważ komórki rozrodcze są 
szczególnie wrażliwe na niszczące działanie stosowanych podczas leczenia onkologicznego 
leków. W efekcie, mimo pokonania choroby, Pacjenci tracą szansę na posiadanie 
biologicznego potomstwa. Medycznym rozwiązaniem jest podjęcie działania mającego na 
celu zachowanie płodności jeszcze przed rozpoczęciem leczenia onkologicznego.

W Centrum Medycznym Macierzyństwo stosujemy procedury medyczne pozwalające przywrócić płodność u kobiet, które przeszły 
chorobę nowotworową. Wybór właściwej metody zależy m.in. od wieku Pacjentki, jej obecnej sytuacji życiowej i ograniczeń czasowych, 
związanych z podjęciem leczenia onkologicznego. 

W celu przywrócenia płodności po leczeniu onkologicznym, w naszej klinice możliwe jest zamrożenie zarodków oraz zamrożenie 
dojrzałych komórek jajowych. Jesteśmy jedną z niewielu klinik, która swoim Pacjentkom może zaproponować także innowacyjną 
metodę polegającą na zamrożeniu tkanki jajnikowej. 

Mężczyźni rozpoczynający leczenie powinni pamiętać o zdeponowaniu nasienia do banku, gdzie jest ono przechowywane aż do 
zakończenia leczenia i chwili, kiedy Pacjent zdecyduje się na posiadanie biologicznego potomstwa. 

Zachowanie płodności u mężczyzn
Centrum Medyczne Macierzyństwo posiada własny bank nasienia. Oferuje możliwość zamrożenia nasienia mężczyznom przystępującym 
do terapii przeciwnowotworowej, Pacjentom przed zabiegami urologicznymi, a także Pacjentom przystępującym w naszej klinice do 
zabiegów inseminacji i in vitro, którzy nie mogą być obecni podczas zabiegu lub mają trudności z oddaniem nasienia.

Przed zdeponowaniem nasienia należy wykonać badania wirusologiczno-bakteriologiczne oraz seminogram. Wszystkie badania 
wykonywane są w naszej klinice.  

Zachowanie płodności  
w chorobach nowotworowych 

i systemowych
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Mrożenie zarodków
Metodę tę stosuje się u Pacjentek posiadających stałego partnera. 
Para starająca się o dziecko musi przejść proces przygotowania 
do in vitro jeszcze przed podjęciem leczenia onkologicznego. 
Zamrożeniu podlegają zarodki (połączenie komórki jajowej 
kobiety oraz plemnika jej partnera), które po zakończeniu leczenia 
mogą zostać przeniesione do macicy kobiety.

Mrożenie dojrzałych komórek 
jajowych
Metodę tę stosuje się u Pacjentek w wieku rozrodczym. 
Zamrożeniu podlegają jedynie komórki jajowe kobiety, które 
w przyszłości, po zakończeniu leczenia onkologicznego, będą 
mogły zostać zapłodnione metodą in vitro. Zastosowanie tej 
metody wymaga wcześniejszej stymulacji farmakologicznej  
w celu uzyskania dojrzałych komórek jajowych.

Metoda ta stosowana jest również u kobiet, które planują późne 
macierzyństwo. Uprzednie zamrożenie komórek jajowych 
zwiększa bowiem szansę na zapłodnienie i prawidłowy przebieg 
ciąży u kobiet powyżej 35 roku życia. 

Mrożenie tkanki jajnikowej
To stosunkowo nowy, ale bardzo obiecujący sposób zachowania 
płodności u kobiet. Do tej pory, dzięki zastosowaniu tej metody, 
na świecie urodziło się już kilkadziesiąt dzieci. Metoda polega na 
pobraniu fragmentu jednego jajnika przy użyciu małoinwazyjnej 
techniki laparoskopowej. Pobrana tkanka jajnikowa jest następnie 
zamrażana. Po całkowitym wyleczeniu choroby nowotworowej, 
ponownie wszczepia się zabezpieczoną wcześniej tkankę jajnika. 
Metoda ta nie wymaga wcześniejszej stymulacji hormonalnej, 
może być również zastosowana u dziewczynek przed okresem 
pokwitania. Co ciekawe, około połowa kobiet, które skorzystały  
z tej techniki, zaszła w ciążę w sposób naturalny. Pozostałe 
musiały skorzystać z technik wspomaganego zapłodnienia. 

Zachowanie płodności w chorobach 
nowotworowych i systemowych

Metody zachowania lub przedłużenia 
płodności u kobiet
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Przedłużającym się staraniom o dziecko mogą towarzyszyć stres, napięcie, spadek własnej wartości, a nawet 
stany depresyjne. W nowoczesnym podejściu do medycyny nie ma wyraźnego podziału na ciało i psychikę  
– te dwie sfery są integralne i oddziałują na siebie. Warto pamiętać, że jedną z przyczyn niepłodności jest stres. 
Dlatego, aby zwiększyć skuteczność leczenia, naszymi Pacjentami opiekuje się także psycholog. 

Po co psycholog w klinice leczenia niepłodności?
Psycholog może służyć pomocą każdemu, kto znalazł się w trudnym momencie swojego życia. Doradza, 
jak radzić sobie ze stresem oraz emocjonalnym przeciążeniem. Może także pomóc parom we wzajemnej 
komunikacji i nazwaniu emocji, które pojawiają się w trakcie starań o dziecko. Według badań, najlepsze efekty 
w leczeniu niepłodności (nawet 3-krotnie częstsze sukcesy w postaci ciąż) uzyskuje się dzięki metodzie, która 
uwzględnia techniki biologiczne i psychologiczne. 

Kiedy do psychologa?
Tak naprawdę każdy moment jest dobry. Warto pozwolić sobie pomóc już na wczesnym etapie leczenia. 

Warto odwiedzić psychologa, kiedy:
często odczuwasz smutek i płaczesz,

ciąża i dziecko są dominującymi myślami w Twojej głowie,

odczuwasz częste, wyraźne zmiany nastroju, 

z trudem znosisz informacje o cudzych ciążach i urodzonych dzieciach,

coraz bardziej izolujesz się od otoczenia,

masz poczucie winy lub obarczasz nim partnera,

odczuwasz spadek własnej wartości w związku z niepłodnością,

obserwujesz trudności w swoim związku,

odczuwasz samotność i masz wrażenie, że nikt Cię nie rozumie.

Emocje  
niepłodności
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Konsultacja u psychologa  
przed IVF
Zgodnie ze światowymi standardami leczenia niepłodności  
w Centrum Medycznym Macierzyństwo rozpoczęcie procedury 
IVF poprzedzone jest konsultacją u psychologa. Wizyta odbywa 
się jednorazowo. Zależy nam na wsparciu naszych Pacjentów 
na różnych poziomach. Psycholog może zaproponować np. 
ćwiczenia relaksacyjne, które pomogą pozbyć się stresu i napięcia, 
zwiększając tym samym szansę na powodzenie procedury IVF.

Jak przygotować się do wizyty 
u psychologa?
Do wizyty nie potrzeba przygotowań. Spotkanie z psychologiem 
to głównie rozmowa, w czasie której możesz opowiedzieć  
o swoich emocjach, a psycholog pomoże Ci w ich nazwaniu.

Emocje niepłodności
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Od 1. listopada 2015 leczenie niepłodności w Polsce jest oparte na podstawie prawnej w postaci Ustawy o leczeniu niepłodności z dnia 
25 czerwca 2015 r. Ustawa określa sposoby leczenia niepłodności, postępowanie z komórkami rozrodczymi, zasady funkcjonowania 
ośrodków leczenia niepłodności oraz zadania władz publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia rozrodczego.

W Ustawie szczegółowo zostały określone zasady dawstwa, pobierania i dalszego postępowania z komórkami rozrodczymi 
i zarodkami. Przykładowo, w przypadku dawstwa innego niż partnerskie, wymagana jest zgoda biorczyni oraz jej męża,  
a w związkach niesformalizowanych, mężczyzna musi złożyć odpowiednie oświadczenie w Urzędzie Stanu Cywilnego  
oraz w ośrodku leczenia niepłodności.

Celem Ustawy o leczeniu niepłodności jest zapewnienie leczenia niepłodności zgodnie z aktualną wiedzą medyczną,  
z poszanowaniem godności człowieka oraz z uwzględnieniem ochrony praw dziecka.

Aspekty 
prawne
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W Centrum Medycznym Macierzyństwo na pierwszym miejscu stawiamy zawsze dobro Pacjentów. Naszą misją 
jest, aby starania o dziecko były efektywne i skuteczne, ale przede wszystkim bezpieczne dla zdrowia. Szanujemy 
światopogląd i wolę naszych Pacjentów, dlatego ścieżka diagnostyki i leczenia jest zawsze z Nimi konsultowana. 

Wiemy, że przedłużającym się staraniom o dziecko towarzyszą bardzo silne emocje. Na tym etapie pojawia się 
wiele pytań i lęków. Codziennie służymy naszym Pacjentom wsparciem medycznym i psychologicznym. 

Jesteśmy po to, by Ci pomóc
Jeżeli na jakimkolwiek etapie leczenia masz wątpliwości – jesteśmy po to, by je wyjaśnić.

Centrum Medyczne Macierzyństwo to cały zespół specjalistów, z większością z nich można porozmawiać bez 
konieczności rejestracji na wizytę.

Zachęcamy naszych Pacjentów do kontaktu z zespołem pielęgniarek i położnych, diagnostów oraz embriologów. 
Bezpośrednie telefony znajdują się na naszej stronie internetowej.

Kontrola jakości
Podstawą sukcesu jest precyzyjna kontrola jakości i monitorowanie wyników leczenia. Efekty naszej pracy 
raportowane są od początku istnienia kliniki do Europejskiego Rejestru EIM. Co pół roku, szczegółowe raporty 
z przeprowadzonych cykli IVF są omawiane podczas spotkania embriologów i lekarzy klinik The Fertility 
Partnership w Oxfordzie. Wyniki leczenia w ramach programu refundacji Ministerstwa Zdrowia są raportowane 
na bieżąco do rejestru Ministerstwa.

W trosce 
o pacjenta
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Kiedy rodzina się powiększa 
Wiemy, że początki ciąży uzyskanej czasami po latach starań nie są łatwe. Zachęcamy Pacjentów do powrotu 
do swoich lekarzy ginekologów i prowadzenia normalnego trybu życia.

Jednakże specjaliści z Centrum Medycznego Macierzyństwo są zawsze gotowi do pomocy i wyjaśnienia 
wszelkich wątpliwości.

Jesteśmy niezwykle szczęśliwi, że „nasza rodzina” 
stale się powiększa. Od lat otrzymujemy zdjęcia 
kolejnych dzieci, którym pomogliśmy przyjść na świat. 
Zdarza się, że nasi Pacjenci odwiedzają nas po czasie  
„w powiększonym składzie”. Dziękujemy za zaufanie!

W trosce  
o pacjenta
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Od pierwszej wizyty czuliśmy, że trafiliśmy pod dobrą 
opiekę. Lekarz zawsze traktował nas tak, jakbyśmy byli 
jego jedynymi pacjentami, zawsze był przygotowany 
i pamiętał naszą historię choroby. Dziękujemy za 
wsparcie i pomoc.

~Aneta i Wojtek

Znajdź nas:
Centrum Medyczne Macierzyństwo
ul. Białoprądnicka 7a

31-221 Kraków

tel. (12) 415 88 00, (12) 415 88 22

tel. kom: 600 407 907

e-mail:  osrodek@macierzynstwo.com.pl

www: macierzynstwo.com.pl
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Centrum Medyczne Macierzyństwo, ul. Białoprądnicka 7a, 31-221 Kraków 
 T: (12) 415 88 00, (12) 415 88 22   M: 600 407 907  E: osrodek@macierzynstwo.com.pl

macierzynstwo.com.pl

Giving Life a Helping Hand

Dzięki wsparciu:


