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Consimțământ informat și solicitare  

pentru crioprezervarea embrionilor 
Nr ________ din __________ 

                                        
                                   

în calitate de pacient /cuplu de pacienți al/ai Clinicii Gynera, solicităm împreună, în solidar, să crioprezervăm 
embrionii viabili netransferați în uter, rămași după procedura de fertilizare in vitro efectuată în clinică sau transferați 
din altă unitate, în condițiile agreate și detaliate în continuare.
Înțelegem că tehnicile de reproducere asistată cu embrioni crioconservați sunt tratamente opționale, care nu se 
finalizează întotdeauna cu succes. Am luat în calcul și soluții alternative, înainte de a decide crioprezervarea.
Am fost informați și întelegem următoarele aspecte ale crioprezervării de embrioni și stocării în azot lichid:

I. Scop și procedura

Congelarea embrionilor permite păstrarea potențialului lor de implantare și evoluție pentru perioade variabile de 
timp;  scopul crioprezervării embrionilor este utilizarea ulterioară în proceduri de reproducere asistată. 
Crioprezervarea presupune efectuarea unor investigații, efectuarea procedurii de fertilizare in vitro, selecția 
embrionilor ce pot fi crioconservați, congelarea și stocarea acestora. 
Investigațiile recomandate înaintea crioprezervării sunt necesare pentru a depista afecțiuni ce pot afecta rezultatul 
și pentru a identifica riscul de transmitere a unor boli. Acestea includ teste pentru boli infecțioase la ambii parteneri. 
Crioprezervarea se poate aplica embrionilor în stadii incipiente, în ziua 2 sau 3 de evoluție, sau embrionilor aflați în 
stadii avansate, în ziua 5 sau 6 de evoluție, când ajung în stadiul de blastocist. Embrionii pot fi congelați în clinică, 
prin tehnica vitrificării, sau pot fi transferați, în condiții speciale, din alte Bănci de embrioni. 

Embrionii sunt înghețați rapid până la temperaturi foarte scăzute, de sub -196ºC și păstrați în această stare, în azot 
lichid. Stocarea lor necesită condiții controlate; monitorizarea și alimentarea cu azot lichid se realizează permanent, 
de către personal calificat. Embrionii pot fi congelați singuri sau câte doi împreună, în același recipient (paietă). 
Întotdeauna se dezgheață cel puțin o paietă. După dezghețare, embrionii se cultivă în mediu special, pentru a 
urmări reluarea evoluției. Odată dezghețat, un embrion ar putea să nu mai fie potrivit pentru recongelare.

Transferul în uter al embrionilor, după dezghețare, se poate face într-un ciclu natural sau artificial (controlat 
medicamentos). Echilibrul hormonal este necesar uterului pentru a permite implantarea sarcinii.
Ciclul natural se monitorizează, pentru a estima data ovulației și ziua favorabilă implantării. În ciclul artificial, se 
administrează medicație cu estrogeni și progesteron, în doze similare celor existente în ciclurile naturale favorabile 
implantării. La femeile care ovulează, se poate asocia un medicament care controlează ciclul hormonal spontan. 
Tratamentul se monitorizează ecografic și hormonal, pentru a stabili data transferului de embrioni.
Embriotransferul se poate face în aceeasi zi cu dezghețarea embrionilor sau după o perioadă de cultivare.
Embrionii care nu își reiau evoluția după dezghețare nu sunt viabili și se elimină conform normativelor în vigoare.  

II. Șanse de reușită
Rata de supraviețuire a embrionilor după dezghețare depinde de calitatea lor, dar și de alti factori, nu întotdeauna 
identificabili. Majoritatea embrionilor își reiau evoluția după dezghetare. În condițiile actuale, rata de succes a 
procedurilor de reproducere asistată cu embrioni congelați este similară cu cea a FIV cu embrioni proaspeți.

III. Riscurile crioprezervării embrionilor

Crioprezervarea nu garantează viabilitatea embrionilor după dezghețare și nici obținerea și evoluția unei sarcini.
Cu toate măsurile luate, există riscul de catastrofe naturale în timpul manipulării și stocării embrionilor, sau alte 
accidente imposibil de controlat. Clinica Gynera a implementat măsuri de siguranță avansate, între care: 
echipamente de rezervă, monitorizare cu martor electronic și alarmă, testări epidemiologice, controlul calității. 
Cu toate acestea, nu pot fi excluse situații neprevăzute care pot duce la distrugerea unor probe. În cazul unor 
accidente inevitabile, clinica nu poate fi răspunzatoare și nu acordă despăgubiri financiare.
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În cazul în care Banca de embrioni își încetează activitatea sau nu mai poate continua stocarea probelor, clinica va 
face toate eforturile rezonabile pentru a facilita utilizarea sau transferarea lor, conform deciziei pacienților.
Dacă un pacient alege să-și transfere probele crioconservate către o altă unitate, acestuia ii revine 
responsabilitatea transportului și utilizării ulterioare.
Până în prezent, nu există dovezi că procesul de crioprezervare ar crește riscul de anomalii embrionare.
  

IV. Costuri

Costul congelării embrionilor prin vitrificare este specificat în protocolul financiar. Stocarea embrionilor congelați în 
clinică este gratuită în primul an, iar stocarea celor transferați din altă unitate este gratuită în primele 6 luni.
După expirarea perioadei de gratuitate, se poate prelungi stocarea prin achitarea taxei anuale de stocare și 
confirmarea plății. Perioada maximă de stocare este de 5 ani. 
Conform legislației, pacienții care crioprezervă embrioni trebuie testați pentru hepatita B și C, HIV și lues în ziua 
procedurii, cu costuri aferente.  În cazul unui test pozitiv pentru agenți infecțioși, clinica stochează embrionii în 
sistem de carantină (separat de celelalte probe), pentru care se achită un cost suplimentar anual.  
Dezghețarea embrionilor și utilizarea lor în reproducerea asistată presupune costuri adiționale.

V. Confirmare. Autorizare  
Acceptăm efectuarea investigațiilor și autorizăm personalul clinicii să efectueze procedurile necesare evaluării, 
selecției, crioconservării și stocării embrionilor. Declarăm că am informat corect 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 falsă.
Confirmăm că am luat această decizie în mod voluntar, fără a fi supuși unor presiuni fizice sau mentale. 

Înțelegem că vom fi considerați părinții legali ai copilului născut ca urmare a tratamentului reproductiv ce utilizează 
embrioni crioprezervați. Înțelem de asemenea că orice decizie legată de utilizarea sau distrugerea embrionilor 
crioprezervați 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 proceduri de reproducere asistată cu embrionii crioprezervați dacă 
consideră, pe baza noilor date științifice sau informații, că riscurile depășesc beneficiile.

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.

Declarăm că am fost informați despre costuri și ne angajăm să achităm prețul procedurilor alese. Lista de prețuri 
ne-a fost pusă la dispoziție și este totodată afișată pe website-ul clinicii www.gynera.ro 
În cazul în care vom dori prelungirea stocării, ne obligăm să achităm contravaloarea acesteia în avans, până la 
data scadentă; în caz contrar, acordul se va încheia automat, iar clinica își rezervă dreptul de a lua o decizie, de a 
continua stocarea sau de a distruge probele crioconservate, dacă obligațiile financiare nu sunt respectate. 

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.

Revocarea acestui consimțământ se face prin depunerea unei solicitări în scris.
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).

Doamna  _____________________________________         Domnul _________________________________

identificată cu  ______________ identificat cu _____________

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

Semnătura Semnătura

Subsemnatul ___________________________confirm că formularul a fost completat de pacienți în prezența mea.

Data _____________________ Semnătura
    
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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