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O endometriozie i problemach, związanych z zajściem  
w ciążę rozmawiamy z prof. Piotrem Laudańskim,  
który od niedawna diagnozuje pacjentki w Siedlcach. 

Rośnie problem niepłodności

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 %ladel%jskiej, 
autor 10 patentów i wniosków pa-
tentowych, liczne nagrody krajowe 
i międzynarodowe, w tym, m.in. 
Nagrodą 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.

 Jest Pan lekarzem, który na co 
dzień zajmuje się diagnostyką i 
leczeniem niepłodności. Czy dużo 
ludzkich dramatów, związanych  
z niepłodnością, Pan widział?

– Niestety tak. Problem jest po-
ważny. Styka się z nim coraz więcej 
par. Widzę to na co dzień, bo zajmu-
ję się pacjentkami, które chcą mieć 
dziecko, a jednak z jakichś powodów 
nie mogą. Każdy przypadek to inna, 
bolesna historia. Zresztą, pracuję  
w Białymstoku – w miejscu, gdzie 
urodziło się pierwsze w Polsce dziec-
ko z in vitro.

 Dlaczego problem niepłodno-
ści narasta? 

– Główną przyczyną niepłodności 
jest wiek pacjentek. Kobiety coraz 
później decydują się na dziecko - chcą 
być aktywne, pracować, kształcić się. 
Kiedyś kobiety rodziły dzieci, mając 
20 lat, teraz dzieje się to zdecydowa-
nie później. Jednak im później próbu-
ją zajść w ciążę, tym mniejsze mają na 
to szanse. Narasta również problem 
niepłodności u mężczyzn. 

 Zajmuje się Pan leczeniem 
zarówno kobiet, jak i mężczyzn?

– Tak, diagnozuję pary. Nie da 
się bowiem wykluczyć wszystkich 
przyczyn niepłodności bez zbadania 
mężczyzn. Zawsze zalecam przepro-
wadzanie szczegółowej diagnostyki 
zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. 
Od kilku miesięcy współpracuję z 
doktor Izabellą Kamont, prowadzącą 
swoją praktykę w Siedlcach. W jej 
gabinecie przyjmuję pacjentki. Jeśli 
badania można wykonać w Siedlcach, 
to je tu robimy, jeśli nie – zapraszam 
parę na szczegółowe badania do pry-
watnej kliniki w Białymstoku, w któ-
rej również pracuję. 

 Problem niepłodności dla nie-
których jest wstydliwy….

– Pary, które do mnie tra%ają wie-
dzą, że ich schorzenie jest poważne, 
bo już wcześniej próbowały się dia-
gnozować. Chcą mieć dziecko i wie-
dzą, że konieczne jest leczenie. To ich 
nie zniechęca. 

 W powszechnej świadomości 
za niepłodność odpowiada kobie-
ta. Czy mężczyźni mają problem z 
leczeniem niepłodności?

– Kiedyś mężczyźni mieli na 
pewno więcej oporów. Obecnie ich 
świadomość  jest jednak większa 
dzięki czemu zasadą są wizyty par w 
gabinetach lekarskich, a to pozwala 
szybciej ustalić przyczyny i problemy 
niepłodności.

 A po porodzie dziękują…
– Tak. Przysyłają listy, kartki i ma-

ile. Jednak nie ze wszystkimi mam 
kontakt. Często ciąża jest prowadzo-
na w mieście, w którym pacjentka 
mieszka, a przyjeżdżają do nas panie z 
całej Polski. Zdarza się również, że jeśli 
kobieta mieszka w małej miejscowości, 
to nie chce mówić o tym, że skorzysta-
ła z procedury in vitro. Przechodzi nad 
tym do porządku dziennego. 

 Wiek jest jedną z przyczyn 
niepłodności. A  jakie są inne?

– Jest ich bardzo dużo. Dotyczą 
poszczególnych części narządu rodne-

go u kobiety. Mogą być np. związane  
z nieprawidłowym funkcjonowa-
niem jajnika. Jedną z najczęstszych 
przyczyn niepłodności jest choroba, 
która prowadzi do zaburzeń owula-
cji – zespół policystycznych jajników. 

 To choroba uleczalna?
– Nie, ale pacjentce można pomóc 

z nią walczyć i to zarówno, gdy chce 
zajść w ciążę, jak i wtedy, gdy nie 
ma takich planów. Wtedy staramy 
się poprawić jej jakość życia i zadbać 
długofalowo o zdrowie w przyszłości. 
Panie, które cierpią na zespół poli-
cystycznych jajników, zwykle mają 
nadwagę i predyspozycje do cho-
rób metabolicznych. W łagodzeniu 
skutków choroby pomaga np. reżim 
dietetyczny. Jeśli pacjentka chce 
zajść w ciążę, stosujemy specjalne 
leki do stymulacji owulacji. W Siedl-
cach doktor Kamont z powodzeniem 
to robi. Jeśli jednak w przypadku 
konkretnej pacjentki okaże się takie 
postępowanie niewystarczające, 
konieczne mogą się okazać bardziej 
zaawansowane procedury, jak np. 
zapłodnienie pozaustrojowe. 

 Dużo się mówi również o en-
dometriozie, jako przyczynie nie-
płodności…

– To poważna choroba. Tytuł dok-
tora habilitowanego uzyskałem na 
podstawie swoich prac naukowych 
o endometriozie. Jest to bardzo 
poważna, przewlekła choroba, do-
tykająca głównie kobiety w wieku 
rozrodczym. U 90% kobiet pewna 
część tkanki endometrium, która 
znajduje się w macicy, podczas mie-
siączki wstecznie jajowodami dostaje 
się do jamy brzusznej i tam u ok. 10% 
kobiet nieprawidłowo się rozrasta. 
Tworzy się w następstwie, mówiąc 
bardzo ogólnie, nieprzyjazne środo-
wisko dla zapłodnienia. W bardziej 
zaawansowanym stadium tej choro-
by, gdy powstają zrosty, zapłodnienie 
w ogóle nie jest możliwe.

 I nigdy nie będzie możliwe?
– W zaawansowanej endometrio-

zie jedynym ratunkiem dla kobiet jest 
zapłodnienie pozaustrojowe. Zostało 
to potwierdzone w licznych bada-
niach naukowych. Przy endometrio-
zie, przebiegającej w łagodniejszy 
sposób, można próbować stymulacji 
owulacji połączonej z inseminacją. 
Odbywa się to w ten sposób, że od 
partnera kobiety uzyskuje się na-
sienie, odpowiednio przygotowuje  
i umieszcza w jej drogach rodnych za 
pomocą specjalnego cewnika. I trze-
ba powiedzieć też jasno, że nawet 
jeśli kobieta nie chce zajść w ciążę, 
to endometriozę trzeba leczyć. Ta 
choroba powoduje bowiem inne po-
ważne skutki: przewlekłe i bolesne 

miesiączki, bolesne stosunki płciowe, 
przewlekły ból miednicy, a w bardzo 
rzadkich przypadkach może ulec 
zezłośliwieniu. Kobiety zmagają się 
z tymi dolegliwościami. Często naj-
pierw zgłaszają się do chirurga czy 
gastrologa. 

 Objawy nie są tak oczywiste?
– Nie. Często gastrolog czy chirurg 

konsultują się z ginekologiem. Gdy 
endometrioza jest zaawansowana  
i tworzy na przykład torbiele jajni-
ków, to możemy ją łatwo zobrazować 
za pomocą badania usg, ale łagodną 
postać trudniej zdiagnozować. Od 
pierwszych objawów (najczęściej 
bólu) do diagnozy mija średnio 10 lat. 

 Długo.
– I to kolejny problem, bo kobieta 

nie wiedząc, że choroba się rozwija, 
nie może jej oczywiście leczyć. Stąd 
późniejsze problemy z niepłodnością. 
Szacuje się, że 20-30 % kobiet z en-
dometriozą ma problemy z niepłod-
nością. 

 Dziękuję za rozmowę. 

46 milionów 

zadziałał tu sentyment? Przecież 
nadal mieszka pan w Węgro-
wie...

 – Nie ukrywam, te tereny są mi 
bliskie. Ale chciałbym zaznaczyć, że 
ta obwodnica była planowana już 
wcześniej. Wybrano nawet wyko-
nawcę, ale ta firma się wycofała. 
Musiałem powtarzać procedurę. Za-
łożenie jest takie: W przyszłości ruch 
ciężarowy, tranzytowy z Litwy, Biało-
rusi będzie omijał Łochów i Ostrówek. 
Obwodnicą zostanie doprowadzony 
do Wyszkowa, do drogi ekspresowej 
S8 i dalej do Ostrowi Mazowieckiej. 
Poprawi to znacząco bezpieczeństwo.

 A co z innymi drogami na na-
szym terenie?

W przyszłym roku zbudujemy 
chodniki (łącznie 5,5 km) przy dro-
gach: w Sterdyni, Paplinie, Ludwino-
wie, Węgrowie. Samorządy już nam 
przekazały projekty. Będziemy też 
kontynuować prace na DK 62 przy 
wyjeździe z Sokołowa w kierunku Ba-
chorzy. Jezdnia zostanie poszerzona, 
na ponad 3-kilometrowym odcinku 
powstanie nowa nawierzchnia. Pla-
nujemy też remont tej trasy od Ba-
chorzy do granicy 
z woj. podlaskim. 
Wiemy, że stan tej 
drogi, prowadzą-
cej przez Repki 
do Skrzeszewa i 
dalej do mostu na 
Bugu, jest bardzo 
zły. Dodam jesz-
cze, że w Węgro-
wie, na podsta-
wie porozumień 
z samorządem, 
wyremontujemy ulicę Gdańską do 

Strefowej i zbudujemy ciąg pieszo-
-rowerowy. A w Bielanach będzie 
kontynuowany remont chodnika. 
Powstanie 300 metrów. 

W Sokołowie, opodal starego PKS 
wybudujemy rondo. A w centrum 
miasta, tam gdzie zjeżdża się na Ko-
sów, zbudujemy sygnalizację świetl-
ną. Przetarg jest już rozstrzygnięty.  

 Należy pan do tych dyrekto-
rów, którzy nie narzekają na brak 
pieniędzy. Mazowiecki oddział 
GDDKiA jest zaliczany do najbo-
gatszych, a to wynika z najwięk-
szej ilości kilometrów dróg będą-
cych w naszym administrowaniu.

– Do 2023 roku możemy rozdys-
ponować około 135 miliardów zł. 
To pokaźny budżet. Są w nim i pie-
niądze krajowe, i z UE. Ale ta kwota 
jest przeznaczona na potężne inwe-
stycje, które są już w realizacji, na te 
będące w procedurze przetargowej, 
jak również na te, będące w przygo-
towaniu. Przykładowo, budowana 
obecnie południowa obwodnica 
Warszawy (18,5 km) to wydatek 
5 miliardów. Szacujemy, że całko-
wity koszt budowy 1 kilometra A2 

będzie kosztować 
około 46 mln zł. 
Odcinek z Kałuszy-
na do Siedlec (37,5 
km) pochłonie ok. 
1,7 mld.  Koszty 
odcinka z Siedlec 
do Białej Podlaskiej 
(63,5 km) są szaco-
wane na 2,5 mld zł, 
a z Białej do granicy 
(32 km) – 1,5 mld.

Rozmawiała 
BOŻENA NOWOTNIAK

Obecnie, na terenie admini-
strowanym przez Mazowiecki 
Oddział GDDKiA buduje się 13 
odcinków dróg o łącznej dłu-
gości 237,5 km, które będą 
kosztowały 14,4 mld zł. Trwa 
przetarg na 3 kolejne inwesty-
cje. Dzięki nim przybędzie 81 
km dróg. Wartość tych przed-
sięwzięć jest szacowana na 3,2 
mld zł.

Marian Gołoś

R E K L A M A

Znęcał się nad rodzicami, grozi mu 10 lat.

Bił, poniżał i groził nożem
Policjanci z Żelechowa w poprzed-

nim tygodniu otrzymali zgłoszenie, 
że w jednym z mieszkań w gm. Troja-
nów dochodzi do przemocy domowej. 
36-letni mężczyzna miał bić i poniżać 
swoich rodziców, a także demolować 
mieszkanie, w którym razem z nimi 
mieszkał. Podobno takie sytuacje 
zdarzały się notorycznie. W końcu 
ktoś z rodziny nie wytrzymał i poin-
formował policję.

 – Na miejsce udali się funkcjona-
riusze z Żelechowa. Agresywny męż-
czyzna przywitał ich z nożem w ręku 
– mówi asp. szt. Marek Kapusta, 
rzecznik garwolińskiej policji.

Z pomocą przyjechali policjanci z 
Trojanowa. Jak ustalili, 36-latek znę-
cał się nad 70-letnią matką i 64-let-
nim ojcem. Od razu go zatrzymano.

 – Mężczyzna miał już prowadzone 
postępowania za znęcanie się nad ro-
dziną i najbliższe trzy miesiące spędzi 
w tymczasowym areszcie – zaznacza 
M. Kapusta.

Z policyjnych ustaleń wynika, że 
36-latek stosował przemoc wobec ro-
dziców od dwóch lat. W ostatnim cza-
sie często ich bił, wyzywał, a niekiedy 
straszył nożem. Za swoje zachowanie 
grozi mu nawet do 10 lat więzienia. 
(KW) Artykuł sponsorowany przez %rmę IBSA


