
In vitro last minutę 
FJiMUYlla Z początkiem listopada 
wchodzi w życie nowa ustawa o leczeniu 
niepłodności. Ukróci internetowy handel 
gametami, ale też pozbawi samotne 
kobiety szans na in vitro. 
„Chcę sprzedać komórkę jajową. Moja 
decyzja jest świadoma i nie ukrywam, 
że wynagrodzenie jest dla mnie również 
istotną kwestią" - pisze na jednym 
z internetowych forów Wioleta B. z Kra
kowa. Ma 24 lata, blond włosy i niebieskie 
oczy. Ma też dwójkę dzieci. Oczywiście 
zdrowych - podkreśla. Wzrost: 167 cm, 
waga: 61 kg, grupa krwi: 0 Rh+. 
W e-mailu przesyła fotografie. Za swoje 
jajeczka chce 4,5 tys. zł. 

Sprzedaż komórek jajowych jest niele
galna, ale w sieci handel kwitnie. Są też 
ogłoszenia par, które szukają dawczyń. 
„Jesteśmy gotowi dać rekompensatę pie
niężną za czas i poświęcenie" - zachęcają. 
Do tej pory tacy jak oni mieli dwa wyj
ścia: skorzystać z komórek anonimowej 
osoby (bank gamet) albo szukać dawczy
ni na własną rękę, na przykład w inter
necie. - Większość pacjentek korzystała 
z zasobów naszego banku gamet, ale 
część przychodziła ze znaną sobie kobie
tą i prosiła, by to od niej pobrać komórki 
- mówi Jarosław Niemoczyński, gineko
log położnik z Kliniki Leczenia Niepłod
ności Invicta. - Nie mieliśmy podstaw 
prawnych, by dochodzić, czy ta druga 
kobieta to ktoś z rodziny, przyjaciółka, 

czy pani z internetu - wyjaśnia. Dawczyni 
przechodziła serię badań i odbywała roz
mowę z psychologiem. Później poddawa
na była stymulacji jajników, by uzyskać 
wiele komórek jajowych za jednym 
razem. Zabieg pobrania jest bezbolesny. 

Niemoczyński przekonuje, że korzysta
nie z banku komórek to bezpieczniejsza 
opcja. - Para nigdy nie wie, czy dawczyni 
z internetu nie pojawi się pewnego dnia 
w drzwiach, by prosić o kolejne pieniądze 
- zauważa doktor. 

Od 1 listopada problem być może 
zniknie, bo dawstwo ma być wyłącznie 
anonimowe, nie będzie można przyjść 
do kliniki z siostrą ani z koleżanką. 
Zaostrzone zostaną kary. Za handel 
gametami będzie można trafić na pięć 
lat do więzienia. Za samo zamieszczanie 
ogłoszeń - na rok. 

Nowe przepisy umożliwiają leczenie 
metodą in vitro wyłącznie parom. Samot
nym kobietom, które mają w klinikach 
zamrożone komórki jajowe lub zarodki, 
pozostały trzy tygodnie, by je wykorzy
stać. Jeśli tego nie zrobią, będą musiały 
poszukać partnera, który zgodzi się przy
jąć obowiązki ojca, albo przekazać zamro
żone jajeczka do anonimowego dawstwa. 
- Dla części kobiet taka decyzja może 
być traumatycznym przeżyciem - uważa 
Marta van der Toolen, dyrektorka Ferti-
Medica Centrum Płodności. 
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