
8 ELK.WM.PL, GOLDAP.WM.PL, OLECKO.WM.PL EŁK, GOŁDAP, OLECKO
PIĄTEK 22 GRUDNIA 2017EŁK

ZNAMY LAUREATÓW IV EDYCJI KONKURSU HISTORYCZNEGO „TRUDNE CZASY”
KONKURS\\\ W miniony czwartek w Szkole Artystycznej w Ełku odbyło się rozstrzygnięcie i podsumowanie konkursu historycznego „Trudne czasy” dla uczniów ełckich szkół.

Znamy już autorów naj-
lepszych prac zgłoszo-
nych do IV edycji kon-

kursu historycznego „Trudne 
czasy”. Kierowany był dla 
młodzieży szkół podstawo-
wych, gimnazjalnych oraz 
ponadgimnazjalnych. Or-
ganizatorem konkursu było 
Muzeum Historyczne w Ełku 
i Kombatancki Związek Dzie-
ci Wojny RP oddział w Ełku. 
Patronat honorowy objął 
Prezydent Ełku Tomasz An-
drukiewicz. 

Prace, które wpłynęły w tym 
roku były bardzo interesują-
ce, a wybór trójki laureatów 
był bardzo trudny. Nagrody 
wręczyli wiceprezydent Ełku 
Artur Urbański i Teresa Os-
trowska, prezes Kombatan-
ckiego Związku Dzieci Wojny 
RP oddział w Ełku.

— Dziękujemy serdecznie za 
udział w konkursie, gratulu-
jemy laureatom i zapraszamy 
do udziału w kolejnej edycji 
—  zachęcają organizatorzy 
konkursu. tom

Laureaci w kategorii I - mło-
dzież szkół podstawowych
1 miejsce Damian Bednarowicz - 
SP nr 3 w Ełku 
2 miejsce Marta Mielnik - SP nr 
7 w Ełku 
3 miejsce Alicja Ułanowicz - SP 
nr 3 w Ełku

Laureaci w kategorii II - mło-
dzież szkół gimnazjalnych
1 miejsce Julita Gajek - Gimna-
zjum w Nowej Wsi Ełckiej
2 miejsce Natalia Polakowska - 
Gimnazjum nr 4 w Ełku 

3 miejsce Gabriela Rowińska - 
Gimnazjum w Wiśniewie Ełckim

Laureaci w kategorii III - 
młodzież szkół ponadgimna-
zjalnych
1 miejsce Aleksandra Mańkow-
ska - ZS Nr 1 w Ełku 
2 miejsce Weronika Cwalina - 
ZS Nr 2 w Ełku 
3 miejsce Dawid Szczech - ZS 
Nr 2 w Ełku
Wyróżnienie otrzymała Olga 
Nowak ze Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Ełku.Laureatów konkursu wyłoniono w trzech kategoriach wiekowych
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IN VITRO POMOGŁO WIELU PAROM
ROZMOWA\\\ O problemach związanych z zajściem w ciążę, leczeniu niepłodności i klimacie wokół in vitro rozmawiamy 
z prof. Piotrem Laudańskim, specjalistą medycyny rozrodu, który pomaga wielu kobietom, również ełczankom.

— Kiedy możemy zacząć 
mówić o poważnych proble-
mach z zajściem w ciążę?
— Po roku regularne-

go współżycia. Po upływie 
tego czasu należy rozpocząć 
wstępną diagnostykę. Lekarz 
zawsze w  pierwszym etapie 
zbiera dokładny wywiad 
lekarski. Później wykonu-
je badanie ginekologiczne, 
badanie ultrasonografi czne 
(USG), zleca badania hor-
monalne i, co jest absolutnie 
niezbędne, badanie nasienia 
u partnera. Często po takich 
badaniach nie stwierdza się 
nic niepokojącego. Jeśli ko-
bieta jeszcze nie ma 35 lat 
i problemy z zajściem w cią-
żę trwają około pół roku to 
zaleca się dalsze regularne 
współżycie z  jednoczesnym 
pilnowaniem owulacji, tzw. 
kalendarzyk małżeński. Je-
śli pomimo stosowania tych 
metod pacjentka w dalszym 
ciągu nie może zajść w ciążę, 
konieczne jest zastosowanie 
innych metod.

— Jakie to są metody?
— Najpierw próbujemy tzw. 

stymulacji owulacji – pacjent-
ka przyjmuje leki doustne, 
dzięki którym dochodzi do 
rozwoju pojedynczego pę-
cherzyka i owulacji. Na tym 
etapie, w  wybranych sytua-
cjach, na przykład właśnie 
w  przypadku niepłodności 
o nieznanej przyczynie czy ła-
godnej endometriozy, można 
też dodatkowo zastosować in-
seminację, co zwiększa szanse 
na zajście w ciążę. Odbywa się 
to w ten sposób, że od partne-

ra kobiety uzyskuje się nasie-
nie, odpowiednio je przygo-
towuje i umieszcza w drogach 
rodnych partnerki za pomocą 
specjalnego cewnika. Inse-
minacji próbujemy w 3 do 6 
cyklach miesięcznych. Przed 
rozpoczęciem takiego lecze-
nia obowiązuje sprawdzenie 
drożności jajowodów. Osta-
teczną metodą jest zapłod-
nienie pozaustrojowe, czyli 
tzw „in vitro”.

— Jak dużo par decyduje się 
na tą metodę?
— Coraz więcej, bo jest bar-

dzo skuteczna. Stosowanie 
tabletek i  inseminacji daje 
skuteczność na poziomie 
8-10%. Przy in vitro szansa 
zajścia w  ciążę dochodzi do 
40%. To nawet cztery razy 
więcej. Pacjentki przystępu-
jące do leczenia doskonale 
znają te statystyki i mimo, że 
in vitro jest metodą droższą 
i wymagającą dłuższych pro-
cedur, właśnie na nią się de-
cydują.

— Dla niektórych par jest to 
ostatnia deska ratunku?
— Tak. Są pacjentki, które 

nie mają żadnych szans na 
zajście w ciążę w sposób natu-
ralny lub przy zastosowaniu 
innych „technologii”, bo np. 
mają uszkodzone jajowody lub 
ich brak, zaawansowaną endo-
metriozę lub problemem pary 
jest ewidentny czynnik męski, 
co oznacza, że nasienie part-
nera jest bardzo słabej jakości, 
a to uniemożliwia zapłodnie-
nie w sposób naturalny.

— Jaki jest teraz klimat 
wokół in vitro?

— Coraz lepszy. Ludzie są 
coraz bardziej wyedukowani, 
sami szukają informacji i roz-
ważają „za” i przeciw”. Niektó-
rzy twierdzą, że przez tę me-
todę rodzą się chore dzieci. 
To nieprawda. Problem ten 
jest absolutnie marginalny 
i zupełnie niepotrzebnie cza-
sem wyolbrzymiany w debacie 
publicznej. Badania naukowe 
wykazały, że jest to bezpiecz-
na metoda zarówno dla ma-
tek, jak i dla dzieci. Dzięki in 
vitro rodzą się mądre, zdolne 
dzieci – kochane i wyczekane 
przez rodziców.

— Największe kontrowersje 
budzi 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.

— Jak przebiega procedura 
in vitro?
— Pacjentce podaje się leki 

w zastrzykach podskórnych, 
w odpowiednim, dostosowa-
nym indywidualnie protokole, 
które stymulują powstawanie 
wielu pęcherzyków w  jajni-
kach. Gdy są one odpowied-
nio duże, za pomocą usg robi 
się tzw. punkcję – pobiera się 
z każdego pęcherzyka komór-
ki jajowe. Następnie za po-
mocą plemników, uzyskanych 
od partnera kobiety, są one 

zapładniane. Po 3-5 dobach 
są transferowane do macicy 
kobiety. Zwykle, to jeden lub 
dwa zarodki.

— Czy są ograniczenia 
prawne dotyczące wieku ko-
biety, która może się poddać 
procedurze in vitro?
— Nie ma takich zapisów 

w aktach prawnych. Ale gdyby 
przyszła do mnie pacjentka 
po 50-tce nie zrobiłbym ta-
kiej procedury, bo jako lekarz 
muszę brać odpowiedzialność 
zarówno za matkę, jak i  za 
dziecko. Ciąża u  takiej pa-
cjentki to bardzo duże ryzy-
ko. A z drugiej strony, nawet 
jeśli dziecko by się urodziło, 
to trudno sobie wyobrazić, by 
10-latek miał matkę w wieku 
emerytalnym, która sama 
często może wymagać opieki.

— Czy Pana zdaniem metoda 
in vitro będzie coraz popular-
niejsza?
— Tak, ale słowo popular-

ne nie jest w tym kontekście 
najwłaściwsze. In vitro jest po 
prostu ogólnie akceptowaną 
na świecie i  przede wszyst-
kim skuteczną metodą lecze-
nia niepłodności.

— Czy psychika może 
być przeszkodą 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 vi-
tro czy stymulacji też poma-
ga pacjentce. Gdy nałoży się 
kilka czynników, pacjentka 
zachodzi w ciążę.

— Dziękuję za rozmowę.

PROF. DR HAB. PIOTR 
LAUDAŃSKI
W swojej pracy zawodowej 
interesuje się różnymi aspek-
tami położnictwa, ginekologii 
i medycyny rozrodu, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem opieki 
nad pacjentkami z endome-
triozą. W sposób szczególny 
zajmuje się parami niepłodny-
mi z różnych przyczyn oraz cią-
żami po leczeniu niepłodności, 
także tymi u których występu-
ją poważne powikłania ciążowe 
takie jak nadciśnienie, zagra-
żające poronienie czy poród 
przedwczesny. W codziennej 
praktyce stosuje techniki inse-
minacji, in-vitro, laparoskopie 
czy histeroskopię. Rutynowo 
wykonuje badania ultrasono-
grafi czne. Ma specjalizacje 
w dziedzinie położnictwa i gi-
nekologii, perinatologii, a także 
endokrynologii ginekologicznej 
i rozrodczości. Od 2013 roku 
jest kierownikiem Kliniki 
Perinatologii i Położnictwa 
Uniwersytetu Medycznego 
w Białymstoku. Od 2015 roku 
pełni również funkcję wice-
przewodniczącego Polskiego 
Towarzystwa Ginekologów 
i Położników. Autor ponad 70 
publikacji naukowych z listy 
fi ladelfi jskiej oraz 10 patentów 
i wniosków patentowych.

KONTAKT
Dental & Medical Dominika 
Pięcikowska Eryk Pięcikowski 
Lekarska Sp.p.
19-300 EŁK, ul. Nadjeziorna 23 
lok. c1
Rejestracja tel. 87 7321888; tel. 
882058630
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Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.


