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31 stycznia 2019 roku na V sesji Rady Miasta Zgierza zgłosiłem w imieniu klubu Radnych 
Koalicja Obywatelska projekt poprawki do budżetu w sprawie zabezpieczenia rezerwy na 
program leczenia niepłodności metodą in vitro dla mieszkańców Zgierza. 

Poprawka upadła niemniej Pan prezydent zobowiązał się do uruchomienia takiego 
programu. Od tego czasu ruszyła wymiana korespondencji, ale po wakacjach o sprawie 
zrobiło się ciszej. Stąd proszę o przedstawienie dotychczasowych działań Miasta 
w kierunku wprowadzenia programu w Zgierzu. 

Proszę o m.in. przedstawienie historii korespondencji w sprawie oraz wskazanie 
najbliższych kroków Gminy Miasto Zgierz. 
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W odpowigdzi tfa interpelację z dnia 4 lutego 2020 r. informuję , że w odpowiedzi na 
interpelację z dnia 9 października 2019 r. złożoną przez radną Alinę Łęcką Andrzejewską 
przekazywałem chronologicznie informację wymiany korespondencji w sprawie programu 
in vitro dla mieszkańców Zgierza. W związku z powyższym przedstawię ją ponownie: 

- 28 marca skierowano pisma do Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu 
Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia, Oddziału Zdrowia Publicznego w Łodzi z zapytaniem 
o podanie danych statystycznych dotyczących par zamieszkałych na terenie miasta Zgierza 
dotkniętych niepłodności, które mogłyby być potencjalnymi odbiorcami programu 

- odpowiedzi wpłynęły 26 kwietnia, 16 kwietnia, 17 kwietnia (iż nie posiadają takich danych 

- 21 maja te informacje zostały przekazane do Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej RMZ 

- 5 czerwca zostało skierowane pismo do Prezydent Hanny Zdanowskiej oraz Krzysztofa 
Matyjaszczyka Prezydenta Miasta Częstochowy z prośbą o przybliżenie procedury 
legislacyjnej realizacji programu leczenia niepłodności metodą pozaustrojowego zapłodnienia. 

- odpowiedź z Urzędu Miasta Łodzi wpłynęła w dniu 25 czerwca natomiast z Urzędu Miasta 
Częstochowa w dniu 7 lipca 2019 r. 

Zarówno jedna jak i druga odpowiedź wskazywała na poinformowanie i pozyskanie zgody 
autora prof. dr hab. n. med. Pana Sławomira Wołczyńskiego z Uniwersytetu Medycznego w 
Białym stoku. Urząd Miasta Łodzi przekazał również projekt umowy Licencyjnej pomiędzy 
Łodzią -Miasta na prawach powiatu a Gminą Miasto Zgierz. 

- w dniu 3 września zostało skierowane pismo do prof. dr hab. n. med. Pana Sławomira 
Wołczyńskiego z prośbą o wyrażenia zgody na skorzystanie z Jego autorskiego programu 
leczenia niepłodności metoda zapłodnienia pozaustroj owego. W dniu 16 września wpłynęła 
odpowiedź wyrażającą zgodę na skorzystanie z programu. 

W dniu 3 października Prezydent Miasta Zgierza podpisał umowę licencyjną z łodzią, która 
zostąłaprzesłana do Urzędu Miasta Łodzi. 

Przez okres ponad trzech miesięcy nie można było uzyskać żadnej informacji w przedmiotowej 
spranie—©epiere- fo rozmowie telefonicznej w dniu 17 lutego br. z pracownikiem Urzędu 
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Miasta Łodzi koordynującym podpisywanie porozumień w sprawie in vitro z innymi urzędami, 
program w wersji edytowalnej został przesłany drogą meilową. 

Należy podkreślić, iż program powinien uzyskać opinie Agencji Oceny Technologii 
Medycznych i Taryfikacji co wiąże się z koniecznością przygotowania diagnozy, która jest 
jednym z ważniejszych elementów programu. Obecnie podejmowane będą działania w celu 
dostosowania programu do realiów naszego miasta a w kolejności kompletny program 
przesłany będzie do agencji w celu uzyskania pozytywnej opinia. 


