
str. 7TYGODNIK SIEDLECKI NR 4615-21 listopada 2017 r.M
SM

S

Z REGIONU
P R O M O C J A

O leczeniu niepłodności i coraz lepszym klimatem  
wokół in vitro rozmawiamy z prof. Piotrem Laudańskim,  
który diagnozuje również siedlczanki. 

Wiek jest wrogiem płodności 

Prof. dr hab. Piotr Laudański 
– specjalista w zakresie położnic-
twa, ginekologii, perinatologii  oraz 
endokrynologii ginekologicznej  
i rozrodczości. Wiceprzewodniczący 
Polskiego Towarzystwa Ginekolo-
gicznego, konsultant wojewódzki w 
dziedzinie perinatologii, kierownik 
Kliniki Perinatologii i Położnictwa 
Uniwersytetu Medycznego w Bia-
łymstoku; autor ponad 70 publika-
cji naukowych z listy filadelfijskiej, 
autor 10 patentów i wniosków pa-
tentowych, liczne nagrody krajowe 
i międzynarodowe, w tym, m.in. 
Nagroda Innowatora Uniwersytetu 
Medycznego w Białymstoku, Złoty 
Medal i Srebrny Medal Chorwac-
kiego Stowarzyszenia Innowacji 
na Międzynarodowej Wystawie 
Innowacji w Genewie w 2015 r.; 
kierownik/główny wykonawca  
w ponad 60 projektach krajowych  
i zagranicznych.

 Q  Jaki odsetek par ma pro-
blem z niepłodnością? 

– Szacuje się, że jest to 10-15%. 
Kobiety coraz później decydują się 
na ciążę, a wiek ma tu niebagatelne 
znaczenie. Jeśli kobieta przekracza 
35. rok życia, to co 2 lata jej szansa 
na zajście w ciążę maleje o 10%. Po 
40-tce jest już bardzo mała, a po 43. 
r. ż. – znikoma. Kobiety muszą liczyć 
się z tym, że wiek jest ich wrogiem, 
jeśli chodzi o płodność.

 Q Kiedy para powinna uznać, 
że ma problem z niepłodnością? 

– Po roku regularnego współży-
cia. Po upływie tego czasu należy 
rozpocząć wstępną diagnostykę. 

 Q Jakie badania wykonywane 
są na początek?

– Lekarz zawsze przeprowadza 
wywiad. Później jest zwykłe bada-
nie ginekologiczne, badanie usg, 
hormonalne i badanie nasienia u 
partnera. Często po takich bada-
niach nie stwierdza się nic niepoko-
jącego. Jeśli kobieta jeszcze nie ma 
35 lat, zaleca się dalsze regularne 
współżycie z jednoczesnym pilno-
waniem owulacji, tzw. kalendarzyk 
małżeński. Jeśli ciąży nadal nie ma, 
konieczne jest zastosowanie innych 
metod. 

 Q Jakich?
– Najpierw próbujemy tzw. sty-

mulacji monoowulacji – pacjentka 
przyjmuje leki doustne, dzięki któ-
rym dochodzi do rozwoju pojedyn-
czego pęcherzyka i owulacji. Wtedy 
można też dodatkowo zastosować 
inseminację, co zwiększa szanse na 
zajście w ciążę. Inseminacji próbuje-
my w 3 do 6 cyklach. Przed rozpo-
częciem takiego leczenia obowiązuje 
sprawdzenie drożności jajowodów.

 Q Czy przeprowadzenie takie-
go leczenia jest możliwe w Sie-
dlcach? 

– Inseminacja musi być przepro-
wadzona w ośrodkach specjalistycz-
nych zajmujących się niepłodnością 
ale badanie drożności jajowodów, 
tzw. sonoHSG – po odpowiednim 
przeszkoleniu można wykonywać  
w gabinecie wyposażonym w usg. 
W odpowiednich rękach to napraw-
dę skuteczna metoda. Stosujemy ją z 
powodzeniem diagnozując pacjentki 
w gabinecie dr Izabelli Kamont. 

 Q A jeśli kobieta nadal nie za-
chodzi w ciążę?

– Ostateczną metodą jest za-
płodnienie pozaustrojowe, czyli in 
vitro.

 Q Jak dużo par się na to decy-
duje?

– Coraz więcej, bo jest bardzo 
skuteczna. Stosowanie tabletek i 
inseminacji daje skuteczność na po-
ziomie 8-10%. Przy in vitro szansa 
zajścia w ciążę dochodzi do 40%. To 
nawet cztery razy więcej. Pacjentki 
przystępujące do leczenia doskonale 
znają te statystyki i mimo, że in vitro 
jest metodą droższą i wymagającą 
dłuższych procedur, właśnie na nią 
się decydują.  

 Q Dla niektórych par jest to 
ostatnia deska ratunku?

– Tak. Są pacjentki, które nie 
mają żadnych szans na zajście w 
ciążę w sposób naturalny lub przy 

zastosowaniu innych „technologii”,  
bo np. mają uszkodzone jajowody lub 
ich brak, zaawansowaną endome-
triozę lub problemem pary jest ewi-
dentny czynnik męski, co oznacza, że 
nasienie partnera jest bardzo słabej 
jakości, a to uniemożliwia zapłodnie-
nie w sposób naturalny. 

 Q Jaki jest teraz klimat wokół 
in vitro?

– Coraz lepszy. Ludzie są coraz 
bardziej wyedukowani, sami szu-
kają informacji i rozważają „za”  
i przeciw”.  

 Q Największe kontrowersje bu-
dzi niszczenie zarodków…

– Zdajemy sobie z tego sprawę 
i dlatego staramy się ograniczać to 
do minimum. W Polsce obowiązuje 
zasada zapładniania nie więcej niż  
6 komórek jajowych właśnie po to, 
by zmniejszyć liczbę powstających 
zarodków. 

 Q Jak przebiega procedura in 
vitro? 

– Pacjentce podaje się leki w za-
strzykach podskórnych, w odpowied-
nim, dostosowanym indywidualnie 
protokole,  które stymulują powsta-
wanie wielu pęcherzyków w jajni-
kach. Gdy są one odpowiednio duże, 
za pomocą usg robi się tzw. punkcję 
– pobiera się z każdego pęcherzyka 
komórki jajowe. Następnie za pomocą 
plemników, uzyskanych od partnera 
kobiety, są one zapładniane. Po 3-5 
dobach są transferowane do macicy 
kobiety. Zwykle, to jeden lub dwa 
zarodki. 

 Q Czy są ograniczenia prawne 
dotyczące wieku kobiety, któ-
ra może się poddać procedurze 
in vitro?

– Nie ma takich zapisów w aktach 
prawnych. 

 Q Gdyby przyszła do pana pa-
cjentka po 50-tce...

– Nie zrobiłbym takiej procedury, 
bo jako lekarz muszę brać odpowie-
dzialność zarówno za matkę, jak i 
za dziecko. Ciąża u takiej pacjentki 
to bardzo duże ryzyko. A z drugiej 
strony, nawet jeśli dziecko by się uro-
dziło, to trudno sobie wyobrazić, by 
10-latek miał matkę w wieku eme-
rytalnym, która sama często może 
wymagać opieki.  

 Q W jakim wieku są Pana pa-
cjentki? 

– Pracuję w ośrodku, który zaj-
muje się trudnymi przypadkami. Tra-
fiają do nas kobiety w wieku 35 lat i 
starsze z towarzyszącymi chorobami.  
W Siedlcach często przyjmuję pa-
cjentki młodsze. One są konsultowa-
ne przeze mnie na miejscu lub, gdy 
przypadek jest trudniejszy, zapra-
szam pary na bardziej szczegółowe 
badania do kliniki w Białymstoku. 

 Q Czasem to psychika jest prze-
szkodą w zajściu w ciążę…

– Tak. I zdarza się to dość często. 
Trudno wytłumaczyć to biologicznie, 
ale niektórzy uważają, że podawanie 
leków, które są stosowane przy in 
vitro czy stymulacji też pomaga pa-
cjentce. Gdy nałoży się kilka czynni-
ków, pacjentka zachodzi w ciążę. 

 Q Czy in vitro będzie coraz po-
pularniejsze? 

– Tak, ale słowo popularne nie jest 
w tym kontekście najwłaściwsze. In 
vitro jest po prostu ogólnie akcepto-
waną na świecie i przede wszystkim 
skuteczną metodą leczenia niepłod-
ności.

 Q Niektórzy twierdzą, że przez 
tę metodę rodzą się chore dzieci...

– To nieprawda, problem ten jest 
absolutnie marginalny i zupełnie 
niepotrzebnie czasem wyolbrzymia-
ny w debacie publicznej. Badania 
naukowe wykazały, że jest to bez-
pieczna metoda zarówno dla matek, 
jak i dla dzieci. Dzięki in vitro rodzą 
się mądre, zdolne dzieci – kochane  
i wyczekane przez rodziców. 

 Q Dziękuję za rozmowę. 

Kontakt:  https://piotrlaudanski.pl/index.php/osrodki-wspolpraca/
Prywatny Gabinet Ginekologiczno-Położniczy  Izabella Kamont
08-110 SIEDLCE, ul. Wojska Polskiego 58
Rejestracja: tel. 602 224 024
Kriobank Centrum Leczenia Niepłodności, 
Ginekologia i Położnictwo
15-879 BIAŁYSTOK, ul. Stołeczna 11
Rejestracja: tel. 48 85 744 13 78
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Wyprzedaż od Kuchni – pierwsza taka impreza 
w Siedlcach – z kawą, stylistką i ubraniami. 
Wietrzenie szaf  
w Siedlcach

Siedlce: Rosną wynagrodzenia pracowników 
administracyjnych szkół. Radni upominają się 
też o nauczycieli podstawówek. 
Dzielenie na lepszych  
i gorszych? 

O 120 złotych brutto wzrośnie 
od 1grudnia pensja pracowni-
ków administracyjnych szkół w 
Siedlcach, prowadzonych przez 
samorząd. W 2017 roku będzie to 
kosztowało miasto 120 tysięcy zło-
tych, ale już w 2018  i kolejnych – 1,5 
miliona złotych. Radni PO podczas 
ostatniej sesji wnioskowali, by pen-
sje pracowników administracyjnych 
wzrosły o 200 złotych brutto. Stanęło 
jednak na 120 złotych. 

 – Te wynagrodzenia będą już zbli-
żone do pensji nauczycieli stażystów 
– mówił Kazimierz Paryła, skarbnik 
miasta. 

W listopadzie do siedleckiej Rady 
Miasta trafi również kolejny projekt 
przygotowany przez radnych PO. 
Tym razem chodzi o zrównanie wy-
sokości dodatku motywacyjnego dla 
nauczycieli szkół podstawowych i po-
nadpodstawowych. Ci pierwsi mają 
dodatek w wysokości 6%, a ci drudzy  
o jeden procent więcej. 

– Nie widzimy żadnych obiektyw-
nych kryteriów, które pozwalają na 
dzielenie nauczycieli w ten sposób 
– mówi Tomasz Araszkiewicz, sie-
dlecki radny. – Złożyliśmy już odpo-
wiednie dokumenty do konsultacji ze 
związkami zawodowymi. (jj)

Już w najbliższą niedzielę,  
19 listopada, w restauracji Kuchnia 
Ogińskiej (Pałac Ogińskich, ul. Konar-
skiego 2) odbędzie się „Wyprzedaż od 
Kuchni”, impreza głównie dla kobiet. 
Będzie prosecco, kawa, przekąski  
i duuużo ubrań po „wietrzeniu szaf”. 
Na miejscu będzie można kupić mar-
kowe używane ubrania w rozmiarach 
od XXS do XL. Wszystkie w stanie 
idealnym, ale niepasujące już do 
rozmiaru lub stylizacji właścicielek. 
Wstęp wolny. 

Będzie można również skorzystać 
z bezpłatnych porad stylistki Boże-
ny Pieńkowskiej, absolwentki 
Szkoły Stylu Moniki Jaruzelskiej, a 
także z porad wizażystki z Salonu 
Urody Trend. Wszystkie uczestniczki 
Wyprzedaży zadeklarowały przeka-
zanie 20% funduszy ze sprzedaży 
ubrań na pomoc bezdomnym zwie-
rzętom, będącym pod opieką sie-
dleckich Zwierzolubów. Wyprzedaż 
rozpocznie się o godz. 12 i potrwa 
do 16.00. (jj)

Znowu grzebali w życiorysach  
Kruczkowskiego i Krasickiego. 
Przedsiębiorcy zapłacą, 
zwykli mieszkańcy nie 

Ulica Leona Kruczkowskiego 
w Siedlcach będzie teraz nosić 
nazwę „arcybiskupa Ignacego 
Krasickiego”. 

Leon Kruczkowski nie mógł być 
dłużej patronem siedleckiej ulicy ze 
względu na ustawę dekomunizacyj-
ną, nakazującą usunięcie nazwisk PR-
L-owskich działaczy z nazw ulic i pla-
ców. W Siedlcach byli to Leon Krucz-
kowski i Oskar Lange. Mieszkańcy  
ul. Kruczkowskiego wnioskowali, by 
ich ulica nosiła nazwę Jedność. Gdy 
radni to zaakceptowali, mieszkańcy 
uznali jednak, że ta nazwa jeszcze 
bardziej nawiązuje do komunizmu 
i wystąpili o nadanie ulicy nazwy 
Ignacego Krasickiego. Radni ponow-
nie musieli podjąć stosowną uchwa-
łę. Nie wszystkim nowa propozycja 
się podobała.

– Kruczkowski jest „be”, a chyba 
niewielu wie, że Ignacy Krasicki po 
trzecim rozbiorze Polski dostał od-
znaczenie pruskiego Orła Czarnego 
– mówił radny Andrzej Koc. – Wolę 
ulicę Ignacego Krasickiego pisarza, a 

nie arcybiskupa z Czarnym Orłem na 
piersi. 

Okazało się też, że mieszkańcy 
ulicy nie będą mogli skorzystać z 
zapisów ustawy dekomunizacyjnej, 
zgodnie z którą ich dokumenty nie 
traciłyby ważności. 

– Ustawa obowiązywała jedynie 
do 2 września – tłumaczył Wojciech 
Piesio, naczelnik Wydziału Gospo-
darki Przestrzennej i Gospodarowa-
nia Nieruchomościami Urzędu Miasta  
w Siedlcach. 

– Czy mieszkańcy są tego świa-
domi? – dopytywał radny Mariusz 
Dobijański. 

Zdaniem naczelnika, nawet wła-
ściciele firm, którzy będą musieli 
dokonać odpowiednich wpisów w 
Krajowym Rejestrze Sądowym, opo-
wiadają się za zmianą. Na tej ulicy 
zarejestrowanych jest co najmniej  
8 firm, a jeden wpis kosztuje 250 zło-
tych. Radni postanowili, że zwolnią 
mieszkańców ulicy z kosztów wymia-
ny praw jazdy i dowodów rejestracyj-
nych. (jj)


