
Informații pentru pacienți referitoare la infecția cu COVID-19 și  
consimțământ pentru tratament 

  

Pentru siguranța pacienților și personalului în noul context generat de pandemia Covid-19, în Clinica Gynera 
au fost implementate măsuri suplimentare de precauție, în concordanță cu recomandările societăților științifice 
și profesionale internaționale.  
Cu toții ne expunem unor riscuri pentru sănătate și am aprecia mult cooperarea dumneavoastră în a respecta 
măsurile de protecție recomandate. 

1) Riscurile infecției cu COVID-19 în timpul sarcinii și reproducerii asistate      
  
Nu există dovezi concludente ale unor efecte negative ale infecției cu Covid-19 în sarcină, în special în 
perioada incipientă.  
Există cazuri de femei infectate cu Covid-19 care au născut copii sănătoși, după cum au existat și cazuri de 
complicații în cazul gravidelor infectate cu Covid-19 în timpul sarcinii (ruptură prematură a membranelor, 
naștere prematură), dar informațiile sunt limitate.  

Este puțin probabil ca celulele reproductive să fie direct afectate, conform cunoștințelor actuale, dar 
informațiile legate de prezența virusului în spermă, lichidul folicular sau probele crioconservate sunt limitate. 
În ciuda lipsei dovezilor concludente, recomandăm tuturor pacienților care urmează un tratament de fertilitate 
să ia în considerare riscul tratamentului și implicațiile potențiale:  

• Femeile însărcinate au o imunitate modificată și pot să fie mai susceptibile la infecții 
• Femeile infectate cu COVID-19 pot avea mai multe dificultăți în timpul sarcinii 
• Terapiile anti-virale și medicamentele necesare pentru a trata infecția cu COVID 19 pot să fie 

nerecomandate în timpul sarcinii 
• Persoanele care urmează un tratament de fertilitate pot fi nevoite să întrerupă tratamentul în orice moment 

dacă sunt depistate pozitive la Covid-19 
• Dacă la un moment dat autoritățile decid reluarea unor restricții de deplasare, ciclul de tratament poate fi 

anulat în orice moment 
• Există posibilitatea să aflăm ulterior despre alte complicații asociate reproducerii asistate, riscuri pe care în 

prezent nu le cunoaștem  

Principalele situații de risc sunt: contactul cu persoane infectate, călătoria în zone cu risc crescut, lucrul în 
spitale sau centre de îngrijiri, membri ai familiei în situații de risc. 
Principalele simptome de alarmă ce pot fi determinate de Covid-19 sunt: febră, tuse, durere în gât, dificultăți 
de respirație, pierderea mirosului sau gustului. Nu este obligatoriu să existe aceste simptome sau pot exista 
simptome diferite. 

Principalele măsuri generale de protecție pentru evitarea infecției cu Covid-19 sunt: 
• Evitați aglomerațiile și drumurile care nu sunt absolut necesare 
• Păstrați minim 2 metri distanță față de alte persoane 
• Utilizați masca de protecție și nu vă atingeți ochii, nasul și gura cu mâinile 
• Spălați-vă mâinile cu apă și săpun, după contactul cu obiecte/spații comune 
• Când strănutați sau tușiți, acoperiți-vă gura și nasul cu pliul cotului sau servețel 
• Dacă aveți febră sau tușiți, izolați-vă și anunțați medicul 
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2) Ce se va întâmpla dacă decideți să continuați tratamentul în timpul pandemiei COVID-19?      

Dacă doriți să începeți tratamentul, puteți lua în considerare congelarea ovocitelor sau embrionilor și  
efectuarea transferului de embrioni într-o etapă ulterioară, după depășirea perioadei de risc. 
Dacă totuși decideți să continuați tratamentul reproductiv, va fi necesară respectarea următoarelor măsuri: 

Declararea simptomelor și stării de risc 
Pacienții și personalul nu vor veni în clinică dacă au simptome, dacă au venit în contact cu persoane 
diagnosticate cu Covid-19, s-au întors dintr-o zonă de risc, sau au o boală cronică ce îi face vulnerabili. 

Triajul  telefonic sau online va avea loc periodic. Vă rugăm să transmiteți corect toate informațiile solicitate. 
Ascunderea unor informații legate de simptome sau situații cu risc, prin neluarea măsurilor adecvate, poate 
avea consecințe severe asupra propriului tratament, activității clinicii, sănătății proprii și a altor persoane. 

Igiena suplimentară 
Vă rugăm să igienizați mâinile la intrarea în clinică și să purtați masca de protecție. 

Distanțare socială 
Vă rugăm să respectați distanța față de alte persoane în clinică, în viața privată sau profesională. 

Reduceți timpul petrecut în clinică. Vă rugăm să trimiteți anterior consultației rezultatele investigațiilor și 
formularele completate, pentru ca medicul să le verifice în avans. Contactați-ne telefonic, prin email sau 
online, dacă aveți întrebări suplimentare. Programați consultații online de câte ori este posibil. 

Nu veniți însoțiți în clinică de alte persoane / partener, dacă nu sunt implicate direct în acea procedură. 

Respectarea reglementărilor naționale și profesionale 
Autoritățile sau clinica pot decide restricții suplimentare, dacă apar situații de risc în populația generală sau 
local. Deși aceste situații sunt puțin probabile, ele pot duce la amânarea tratamentului. 

3) Declarația pacientului/pacienților    
  
Declar că, deși riscurile legate de Covid-19 în sarcină par să fie reduse, am înțeles că informațiile științifice 
sunt încă insuficiente. Îmi asum responsabilitatea, în caz că vor apărea noi informații care să asocieze 
Covid-19 de alte posibile complicații în sarcină, necunoscute în prezent. 

Declar că am citit și am înțeles informațiile furnizate. Sunt conștient de riscurile potențiale asupra sănătății 
legate de începerea tratamentului și vizitele la clinică, precum și de riscul ca tratamentul să se întrerupă. 
Înțeleg că pot apărea probleme de sănătate sau restricții pentru care clinica nu poate fi responsabilă. 

Înțeleg că informațiile legate de Covid-19 evoluează rapid și aceste informații sunt  valabile  în momentul 
completării documentului. 

Voi respecta instrucțiunile de mai sus, măsurile de igienă, protecție și distanțare menționate. 

Declar că am informat și voi informa în continuare medicul despre toate faptele importante legate de istoricul 
medical și starea mea de sănătate. Înțeleg că, în cazul furnizării de informații false, pot exista consecințe 
negative asupra mea, asupra personalului clinicii și altor pacienți, pentru care voi fi responsabil. 
  
Solicit / Solicităm echipei medicale a clinicii să efectueze în timpul pandemiei Covid-19 toate intervențiile 
asociate cu tratamentul de reproducere asistată planificat.  

Semnătura Pacient      Semnătura Partener  

Data       Data
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