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Consimțământ informat și solicitare  

pentru Fertilizare in Vitro 
                                      

                                   

în calitate de pacient /cuplu de pacienți al/ai Clinicii Gynera, solicităm împreună, în solidar, efectuarea procedurii de 
fertilizare in vitro (FIV), în condițiile agreate și detaliate în continuare.
Înțelegem că tehnicile de reproducere asistată sunt tratamente opționale, care nu se finalizează întotdeauna cu 
succes. Am luat în calcul și soluții alternative, înainte de a alege să urmăm această procedură FIV.
Am fost informați și întelegem următoarele aspecte ale procedurii FIV:

I. Scop, indicații și procedura

Fertilizarea in vitro se recomandă cuplurilor infertile pentru a ajuta la obținerea și implantarea în uter a embrionilor, 
în urmatoarele situații: obstrucție sau afectare bilaterală a trompelor uterine, infertilitate masculină severă, 
endometrioza, infertilitate de cauză neexplicată sau la care alte tratamente nu au avut succes. 
Utilizarea de ovocite donate, mamă purtătoare sau diagnosticului genetic al embrionilor necesită tehnica FIV.

Procedura FIV implică parcurgerea mai multor etape: stimularea ovarelor cu medicație hormonală, recoltarea 
ovocitelor (celulelor reproductive feminine) prin puncție ovariană, fertilizarea ovocitelor cu sperma partenerului/
donatorului, cultivarea embrionilor în laborator și apoi introducerea lor in uter.
Aceste etape pot fi parcurse într-un singur ciclu de tratament, caz în care procedura se întinde pe o perioadă de 
aproximativ o lună. 
Dacă, din diferite motive, procedura nu poate fi finalizată în același ciclu de tratament, ovocitele sau embrionii sunt 
crioprezervați, iar fertilizarea și/sau transferul intrauterin al embrionilor pot fi reluate după o perioadă de timp. 

Înaintea procedurii FIV, sunt necesare investigații, pentru a depista afecțiuni ce pot afecta rezultatul tratamentului 
sau pot crește riscurile. Acestea includ, dar nu se limitează la: teste hormonale, spermograma, analize uzuale  
preoperatorii, teste pentru boli infecțioase, PAP test, culturi din col, ecografie vaginală și tehnici imagistice de 
evaluare a cavității uterului. Unele teste pentru boli infecțioase se repetă în ziua procedurii FIV, conform legislației.

În cazul pacientelor care nu au imunitate pentru boli infecțioase ce pot afecta sarcina (Rubeola, Varicela), se 
recomandă vaccinarea înaintea procedurii FIV și amânarea acesteia cu minim 1 lună după vaccinare.

În cazul pacienților purtători sănătoși de virus hepatitic B sau C, procedurile se pot efectua în cadrul cuplului, dar 
cu măsuri de precauție suplimentare și crioconservarea celulelor/embrionilor în carantină.
Pentru pacienți cu boli transmisibile cronice sau neinvestigate (hepatita, lues-sifilis) se recomandă evaluare și aviz 
de la infecționist înainte de începerea procedurii FIV.

Unele afecțiuni pot reduce șansa de succes și necesită investigare și tratament chirurgical înainte de a începe FIV. 
Astfel de afecțiuni sunt: hidrosalpinxul vizibil ecografic (trompa uterină dilatată și plină cu lichid), polipii intrauterini 
voluminoși sau simptomatici, fibroamele submucoase intracavitare, sinechiile (aderențele) uterine.
Pacientul poate să refuze tratamentul anterior procedurii FIV, dacă își asumă potențialele consecințe.

Principalul scop al stimulării ovariene este obținerea mai multor ovocite (ideal peste 8-10), pentru a permite ulterior 
selecția embrionilor viabili. Medicația utilizată este complexă, acoperind și alte obiective: maturarea ovocitelor, 
prevenirea ovulației spontane și altor riscuri, susținerea implantării embrionilor.
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Dacă, în urma stimulării, ovarele reacționează prea slab (mai puțin de 3-4 foliculi evolutivi), puncția poate fi anulată 
în ciclul respectiv. O nouă stimulare poate fi încercată ulterior, iar răspunsul ovarian ar putea fi diferit. 
Tratamentul este monitorizat ecografic și hormonal, pentru a evalua răspunsul ovarian, eventualele riscuri și durata 
tratamentului, astfel încât un număr optim de ovocite să ajungă la maturitate. 
Scopul medicației utilizate pentru transferul de embrioni crioprezervați este de a crea un mediu hormonal echilibrat 
și a crește receptivitatea uterului pentru implantarea sarcinii. Medicația mimează nivelul hormonal din ciclul natural.

Prelevarea ovocitelor se face prin puncție ovariană transvaginală ghidată ecografic, sub anestezie locală sau 
intravenoasă. Cu un ac special conectat la sistemul de aspirație cu presiune controlată, lichidul folicular ce conține 
ovocitele ajunge în eprubete și este analizat imediat de către embriolog sub microscop, în condiții controlate.
În timpul puncției sau pe parcursul tratamentului, pot apărea situaţii neprevăzute, afecțiuni asociate sau complicații 
care impun proceduri suplimentare faţă de cele descrise mai sus (aspirație de chist, aspirație hidrosalpinx, oprirea 
sângerării la locul înțepăturii prin sutură, transfuzia). În acest caz, medicul acţionează în consecință, în baza 
pregătirii sale profesionale, dacă nu există o restricție specificată în acest consimțământ.

Spermatozoizii sunt obținuți, în general, prin masturbare, dar există și alte posibilități de prelevare (chirurgical sau 
din urina postejaculare). Pentru a estima riscul genetic, se pot recomanda pacienților cu modificări severe ale 
spermogramei evaluări suplimentare anterior FIV/ICSI: cariotip, microdeleții cromozom Y, mutații fibroza chistică.

În laborator, ovocitele sunt fertilizate cu spermatozoizi, iar embrionii obtinuți sunt incubați, în condiții speciale, timp 
de până la 5 - 6 zile. Embrionii cu cel mai bun potențial de evoluție sunt selectați pentru a se introduce în uter. 
Fertilizarea ovocitelor se poate face prin una dintre cele 2 tehnici de bază: FIV standard (fertilizarea spontană a 
ovocitelor după inseminarea lor cu spermatozoizi) sau ICSI (injectarea intracitoplasmică a spermatozoizilor), 
tehnică în care embriologul alege și injectează câte un spermatozoid în fiecare ovocit. 
Tehnica ICSI se efectuează atunci când nu se obțin suficienți spermatozoizi viabili după prepararea spermei, dacă 
a existat fertilizare suboptimă la proceduri anterioare sau dacă fertilizarea spontană este puțin probabilă. 
Embriologul apreciază oportunitatea acestei tehnici, precum și a variantelor acesteia (P-ICSI = ICSI după selecție 
suplimentară a spermatozoizilor, cu medii speciale). 
Alte tehnici de micromanipulare (Assisted Hatching = Ecloziunea asistată, Biopsia embrionară) pot fi recomandate 
în anumite situații, în conformitate cu cunoștințele medicale actuale.

Evoluția embrionilor în laborator este un continuu proces de selecție naturală: nu toate ovocitele se fertilizează, nu 
toți embrionii evoluează similar.  Procesul de selecție continuă și în uter; în medie, unul din 5 embrioni cu evoluție 
normală în laborator va determina o sarcină evolutivă, șansa de succes fiind dependentă de vârsta pacientei. 
Dacă se obțin mai mulți embrioni, cultivarea lor extinsă, peste 72 ore, permite selecția mai eficientă a embrionilor 
viabili. În medie, 40 % din embrioni ajung, după 5 zile, în stadiul de blastocist (stadiul normal de implantare).
Perioada de cultivare a embrionilor și momentul transferării lor în uter sunt stabilite de echipa medicală, în interesul 
pacienților, ținând cont de evoluția embrionilor, alți factori individuali și cunoștințele medicale actuale.

Celulele nefertilizate și embrionii neviabili se elimină sau pot fi utilizați în cercetare. Numai celulele sau embrionii 
viabili (conform criteriilor internaționale validate) pot fi utilizați, la solicitare, în reproducerea asistată/crioconservare. 

Transferul intrauterin de embrioni este o procedură de obicei nedureroasă. Embrionii sunt introduși în uter cu un 
cateter fin special, sub control ecografic. Numărul de embrioni transferați în uter se stabilește de către echipa 
medicală, cu acordul cuplului. Un număr mai mare de embrioni crește șansele de succes, dar și riscul de sarcină 
multiplă. Sarcina gemelară poate apărea si după transferul unui singur embrion, prin divizarea acestuia în uter.

Congelarea embrionilor este recomandată dacă rămân embrioni viabili sau dacă transferul intrauterin al embrionilor 
implică riscuri (risc de sindrom de hiperstimulare, afecțiuni medicale acute, uter nereceptiv ce reduce șansele de 
succes). Transferul de embrioni congelați (TEC)  are șanse de succes similare procedurii FIV cu embrioni 
necongelați; nu toți embrionii crioprezervați își reiau evoluția după dezghețare.

II. Șanse de reușită
Chiar dacă se transferă în uter embrioni cu potențial bun, nu există o garanție că procedura se va finaliza cu 
succes. Majoritatea embrionilor cu evoluție bună în laborator nu reușesc să se implanteze sau să evolueze în uter. 
De asemenea, unii embrioni cu aspect normal pot avea anomalii genetice sau alte defecte și sunt eliminați din uter 
printr-un proces de selecție naturală. Poate fi nevoie de mai multe încercări (cicluri FIV), pentru a obține sarcina.

În Europa, șansa medie de a obține o sarcină după un transfer de embrioni este de 34 - 35 % sarcini clinice.
Clinica Gynera depune toate eforturile pentru a asigura șanse cât mai mari de succes, fapt confirmat de raportarea 
constantă, în perioada 2007-2017, a unor rate anuale medii de succes de peste 45% pentru un embriotransfer. 
Șansele de succes variază cu vârsta și alți factori individuali; după 40 ani, șansele scad sub 10 % și riscurile cresc. 

Procedura FIV contribuie la implantarea embrionilor, dar nu poate controla evoluția ulterioară a acestora.
Ca și în mod natural, unii embrioni sunt avortați (20%), alții pot fi localizați ectopic (2% sunt sarcini extrauterine)
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III. Riscuri și limitări

Procedura FIV poate implica afectarea stilului de viață și limitarea capacității de muncă pe perioada intervențiilor.

Complicațiile intervențiilor asociate FIV sunt rare, dar nu pot fi complet excluse.
a) Sindromul de hiperstimulare ovariană (reacție exagerată a ovarelor la tratamentul de stimulare, exprimată prin      
    producere excesivă a hormonilor estrogeni și cresterea permeabilității vasculare). 
    Se manifestă prin balonare, durere abdominală, dificultăți la respirație, acumulare de lichid în abdomen. În    
    cazurile severe necesită spitalizare, tratament perfuzabil, puncționarea și evacuarea lichidului abdominal.   
    Simptomele sunt mai accentuate și mai prelungite dacă se implantează sarcina. 
    Cazurile severe apar în mai puțin de 1% din cazuri.
Riscul poate fi redus prin crioconservarea tuturor embrionilor și transferul lor intrauterin într-un alt ciclu, nestimulat.

b) Riscul de a nu avea embrioni pentru transfer în uter 
Este posibil să nu se găsească ovocite viabile în lichidul folicular aspirat din ovare.
Este posibil ca ovocitele să nu se fertilizeze; efectuarea ICSI a doua zi are șanse reduse de succes.
Este posibil ca toți embrionii să aibă o evoluție anormală.
Este posibil ca embrionii să nu supraviețuiască sau să nu evolueze după crioconservare/dezghețare.
Este posibil ca partenerul să nu poată furniza sperma în ziua programată sau în spermă să nu existe 
spermatozoizi viabili. Opțiunile în aceste potențiale situații trebuie discutate în prealabil cu medicul.

c) Sarcina multiplă (sarcina cu gemeni sau tripleți) implică riscuri suplimentare pentru mamă și feți, incluzând 
    riscul crescut de avort spontan sau de prematuritate a feților. 
    Transferul de blastociști este asociat cu o ușoară creștere a riscului de gemeni monozigoți (identici).
    În cazul sarcinii multiple, există posibilitatea reducției fetale (întreruperea evoluției unuia sau mai multor    
    embrioni/feți), dar și aceasta implică anumite riscuri.

d) Sarcina extrauterină - embrionii pot migra și să se implanteze în afara cavității uterine
    Și celelalte riscuri ale sarcinii pot să survină oricând după implantarea embrionului: riscul de avort spontan,  
    deces fetal intrauterin, anomalii de dezvoltare a fătului sau alte complicații ale sarcinii.

e) Studiile medicale efectuate până în prezent arată un risc de malformații sau anomalii genetice la copiii FIV 
   foarte ușor crescut față de cel al copiilor concepuți natural (2-3 % din sarcini). Riscul crește cu vârsta și atunci 
   când se efectuează ICSI pentru modificări spermatice severe.
   Se constată o ușoară creștere a riscurilor obstetricale la sarcinile FIV - hipertensiune maternă, dezlipire de   
   placentă, diabet gestațional.  Riscurile sunt mai mici la sarcinile din embrioni congelați.

f) Alte posibile riscuri asociate FIV includ, dar nu se limitează la următoarele:
●Recoltarea de sânge pentru analize poate crea disconfort și echimoze la locul înțepăturii
●Efecte adverse ale medicației: dureri de cap, disconfort abdominal, disconfort la locul de injecție, reacții alergice, 

greață, dificultăți la respirație; rareori, efecte severe cum sunt trombozele (cheaguri în vasele de sânge). 
●Riscul de cancere genitale este crescut la toate persoanele infertile, chiar și în lipsa tratamentelor de fertilitate; nu 

există dovezi că medicația ar crește suplimentar acest risc, conform cunoștințelor științifice actuale 
●Torsionarea unui ovar, caz în care durerea este puternică și poate fi necesară intervenția chirurgicală de urgență
●Riscuri și efecte temporare ale anesteziei: reacții adverse la medicația anestezică, depresie respiratorie, sedarea 

excesivă, amnezia, fluctuații bruște ale tensiunii arteriale, hematom la locul administrării
●Hemoragie, retenție urinară sau inflamație genitală/pelvină care pot necesita intervenții chirurgicale sau transfuzii
●Depresie, anxietate, labilitate emoțională, afectarea relației de cuplu 
●Riscuri imprevizibile - pierderea embrionilor după calamități/ accidente, reacții atipice la intervenții, posibil letale

Clinica Gynera se asigură de reducerea riscurilor, prin măsuri de siguranță avansate, tehnologie performantă și 
proceduri interne riguroase, între care: echipamente de rezervă, monitorizare permanentă a mediului și aparaturii, 
proceduri precise de identificare și monitorizare cu martor electronic MatcherTM, testări epidemiologice regulate, 
utilizare de materiale și medii certificate și testate pentru embriotoxicitate. În plus, clinica se asigură de îndeplinirea 
indicatorilor de calitate, precum și de perfecționarea permanentă a specialiștilor.
Cu toate acestea, nu pot fi excluse situații neprevăzute care pot duce la distrugerea unor celule sau embrioni. În 
cazul unor accidente inevitabile, clinica nu poate fi răspunzatoare și nu acordă despăgubiri financiare.

IV. Alternative

Alternative la FIV pot fi, în anumite cazuri, tratamente medicamentoase, chirurgicale sau inseminarea artificială.
În cazul în care șansele FIV cu ovocite proprii sunt prea mici (vârsta peste 42 ani, eșec repetat de implantare) sau 
riscurile tratamentului nu sunt asumate, se pot lua în calcul alte opțiuni: FIV cu ovocite donate, adopția, renunțarea.
În cazul patologiei masculine severe, există alternativa utilizării spermei de la donator, pentru inseminare sau FIV.

V. Costuri

Costurile procedurii FIV și procedurilor adiționale, precum și modalitățile de plată și alte informații financiare sunt 
detaliate în Protocolul financiar pus la dispoziție pacienților și totodată afișat pe website-ul clinicii www.gynera.ro .
Semnarea consimțământului confirmă acceptarea costurilor și angajamentul de a achita la timp prețul procedurilor.
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Confirmare

Accepăm în mod liber şi în cunoştinţă de cauză efectuarea investigațiilor, prelevarea de probe pentru analize, 
efectuarea tratamentului medicamentos, efectuarea de ecografii vaginale repetate, prelevarea celulelor 
reproductive și transferul în uter al embrionilor. Autorizăm personalul clinicii să efectueze tehnicile de laborator 
necesare, incluzând evaluarea, procesarea, testarea și distribuirea celulelor reproductive și embrionilor.
În cazul în care în timpul intervenţiei apar situaţii şi condiţii neprevăzute sau alte complicații care impun proceduri 
suplimentare faţă de cele descrise mai sus (inclusiv transfuzia), acceptăm ca echipa medicală să efectueze astfel 
de proceduri, dacă le consideră justificate, din motive medicale; de la acest accept face excepţie: 

Declarăm că am informat corect și complet medicul despre toate aspectele importante pentru evaluare și alegerea 
procedurii medicale optime. Înțelegem că medicul și clinica nu pot fi răspunzători de consecințele ce decurg, în 
cazul în care această afirmație este neadevărată.
Suntem de acord ca, pe parcursul procedurii, să fim informați reciproc despre probleme medicale sau situații care 
pot afecta starea de sănătate a celuilalt partener sau a copilului conceput cu ajutorul procedurii FIV.
Confirmăm că am luat această decizie în mod voluntar, fără a fi supuși unor presiuni fizice sau mentale. 

Solicităm efectuarea acestor proceduri cu convingerea că toate măsurile terapeutice sunt în interesul nostru și al 
dorinței noastre de a avea un copil. Înțelegem că nu ni se poate da o garanţie în ceea ce priveşte rezultatul final.
În cunoștință de cauză, solicităm fertilizarea în laborator a: 
❒ Ovocitelor proprii prelevate prin puncție ovariană     cu    ❒ Sperma soțului / partenerului
❒ _______   Ovocite proprii crioconservate anterior            ❒ Sperma partenerului crioconservată anterior/la nevoie
❒ Ovocitelor donate  _________________________    ❒ Sperma donată  _________________________
               
Solicităm ca unul sau mai mulți embrioni cu potențial evolutiv să fie transferați în uter, iar cei suplimentari să fie: 
❒ Crioprezervați                                                                    ❒ Distruși - conform reglementărilor în vigoare
Înțelegem că celulele nefertilizate și embrionii neviabili nu pot fi utilizați în reproducerea asistată. Acceptăm să fie 
distruși conform reglementărilor sau utilizați în cercetare/testare, dacă nu am specificat restricții în consimțământ.

Înțelegem că vom fi considerați părinții legali ai copilului născut ca urmare a tratamentului reproductiv și că avem 
drept comun de decizie asupra embrionilor rezultați. Înțelem că orice decizie legată de utilizarea sau distrugerea 
embrionilor obținuți prin FIV necesită acordul scris al ambilor parteneri. În caz de divorț, deces sau în lipsa 
consensului, clinica acționează conform acestui consimțământ, legilor aplicabile sau unei decizii judecătorești.
Clinica își rezervă dreptul de a nu efectua transferul intrauterin de embrioni dacă consideră, pe baza datelor 
științifice sau informațiilor noi apărute, că riscurile depășesc beneficiile. Se vor lua, în acest caz, toate măsurile 
necesare pentru a păstra embrionii prin crioconservare, în vederea unui viitor embriotransfer.
Înțelegem că procedura se poate anula în orice moment atât din motive medicale, cât și la cererea noastră. 
Revocarea acestui consimțământ se face până în momentul efectuării acesteia, numai prin solicitare în scris.

Semnătura mea / a noastră pe acest Consimțământ confirmă că:
1. Am citit, am înțeles și am dat liber consimțământul pentru toate procedurile și toate informațiile conținute; 
2. Am primit de la medic sau personalul Gynera suficiente informații despre proceduri, incluzând natura, scopul, 
riscurile, beneficiile, consecințele efectuării/neefectuării lor, șansa de succes și alternative;
3. Am primit acest document din timp, am putut pune întrebări și am fost satisfăcuți de răspunsurile primite.

Ne angajăm să informăm în scris clinica despre orice modificări importante pentru desfășurarea procedurii, 
incluzând probleme medicale, modificări de stare civilă sau ale datelor de contact (adresa, telefon, email).
    
D-na ___________________________________   D-nul __________________________________

Identificată cu: Identificat cu:

❒ Necăsătorită / ❒ Căsătorită cu __________________ ❒ Necăsătorit / ❒ Căsătorit cu _______________

❒ Confirm că sunt pacientă singură, fără partener                          ❒ Confirmăm că suntem parteneri, necăsătoriți

Semnătura Semnătura

Subsemnatul  ____________________________                        confirm că prezentul formular a fost completat de 
pacienți în prezența mea, fără ca asupra lor să se fi exercitat vreo constrângere.

Semnătura Data____________________________________

Datele dvs personale sunt prelucrate de Clinica Gynera, potrivit înregistrării la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu nr. 19963, 
în scopul exclusiv al desfășurării activităților medicale. Vă puteți exercita dreptul la acces, intervenție, opozitie și portabilitate, în condițiile prevăzute de Legea 677/2001 și 
Regulamentul European 679/2016 printr-o cerere scrisă și datată, trimisă pe adresa Clinicii Gynera. Detalii găsiți pe www.gynera.ro / Politica de confidențialitate.
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