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Informacje ogólne
SPIN - Sekcja Płodności i Niepłodności PTG jest organizacją interdyscyplinarną pow ołaną przez Zarząd Głów ny Polskiego Tow arzystw a
Ginekologicznego, zrzeszającą profesjonalistów w dziedzinie medycyny rozrodu. Celem nadrzędnym jest umożliw ienie w ymiany w iedzy i
dośw iadczeń w szystkim osobom zainteresow anym podnoszeniem jakości leczenia ludzi dotkniętych problemem niepłodności.
Działalność Sekcji integruje całe środow isko, a w ięc zarów no lekarzy praktyków jak i osoby prow adzące działalność naukow ą, zarów no
w zakresie podstaw ow ym i aplikacyjnym.
Ocenia się, że w Polsce około 15% małżeństw w w ieku reprodukcyjnym w ykazuje okresow e bądź stałe trudności w uzyskaniu
potomstw a. Biorąc pod uw agę stosunkow o niską skuteczność tradycyjnych metod i technik leczenia niepłodności, znaczna część
małżeństw jest zmuszona do szukania pomocy w ośrodkach dysponujących zaaw ansow aną technologią, w ykorzystującą zapłodnienie
pozaustrojow e oraz techniki mikrochirurgii gamet. Pow oduje to gw ałtow ny w zrost liczby ośrodków stosujących opisane techniki o
różnym stopniu zaaw ansow ania merytorycznego i sprzętow ego. Stw arza to pow ażne problemy w zakresie kontroli danych
epidemiologicznych, demograficznych, liczby ośrodków na terenie Polski oraz potrzeb w tym zakresie, jak rów nież kontroli jakości pracy i
rzetelnego przedstaw iania uzyskiw anych w yników prow adzonego leczenia.
W chw ili obecnej obserw uje się tendencję w śród w ładz międzynarodow ych tow arzystw zajmujących się rozrodem człow ieka i
niepłodnością (European Society of Human Reproduction and Embryology – ESHRE, American Society for Reproductive Medicine,
American Society for Assisted Reproductive Technology) do w prow adzania bardzo w ysokich standardów dobrej praktyki medycznej
(Good Medical Practice) w zakresie zarów no działań medycznych jak i laboratoryjnych oraz embriologicznych. Regulacje praw ne w tym
zakresie nakładają na ośrodki leczące obow iązek przedstaw iania kompletnych danych dotyczących procedur oraz w yników do
narodow ych banków informacji (National Registry). W perspektyw ie przystąpienia do W spólnoty Europejskiej będzie konieczne w
przyszłości dostosow anie krajow ych standardów do w ymogów tych krajów .

Cele
1. Służyć pomocą w kształceniu członków PTG, stow arzyszone organizacje i grupy zainteresow ań.
2. Promow ać najw yższe standardy profesjonalnego kształcenia w medycynie rozrodu.
3. Inicjow ać, w spomagać i koordynow ać rozw ój badań podstaw ow ych i klinicznych z zakresu medycyny rozrodu.
4. Opracow yw ać i publikow ać materiały dydaktyczne dla specjalistów i ogółu społeczeństw a.
5. Opracow yw ać standardy pracy laboratoryjnej i klinicznej w ośrodkach leczenia niepłodności na terenie kraju.
6. Stw orzyć szybką drogę konsultacji w zakresie endokrynologii rozrodu, embriologii, andrologii klinicznej oraz technologicznych
zagadnień w medycynie rozrodu.
7. W yrażać opinie w kw estiach etycznych niepłodności człow ieka.
8. Utrzymyw ać stałą łączność z podobnymi centrami w Europie.
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