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CERERE EMBRIOTRANSFER
Subsemnatii

D-na
CNP:

Dl.
CNP:
Solicitam in cadrul procedurii de embritransfer, transferul a: ____________ embrioni de
calitate:
1.
2
3.
4.
Precizam ca solicitam transferul a _______ embrioni in deplina cunostinta si intelegere a
riscurilor si eventualelor complicatii ce pot decurge in urma procedurii.
Echipa medicala a recomandat transferul a _______ embrioni.
Echipa medicala ne-a oferit informatii si explicatii detaliate atat verbal cat si in scris
(DECLARAŢIE DE ACORDPENTRU FERTILIZAREA IN VITRO), referitoare la riscurile si complicatiile
ce pot aparea in urma procedurii de embriotranfer multiplu.
Noi am avut posibilitatea de a pune intrebari, iar unele detalii care au fost mai neclare,
ne-au fost explicate de către doctor.
Solicitam echipei medicale transferal in uter a mai multor embrioni cunoscand
urmatoarele:
• In cadrul procedurii de ET se vor pozitiona in uter embrionii cu ajtorul unui
cateter special; manevra este ghidata ecografic.
• Pacientele pot prezenta usoare crampe la introducerea cateterului in uter prin
cervix. In foarte rare cazuri in urma acestei manevre se poate dezvolta o infectie
ce se trateaza cu antibiotic.
• numărul de embrioni care se transferă în uter se stabileşte în funcţie de mai mulţi
parametri: numărul total, calitatea embrionilor, vârsta şi patologia celor doi
parteneri, recomandarea medicului, dorinta cuplului, un număr mai mare de
embrioni creşte şansele de succes, dar şi riscul de sarcină multiplă şi complicaţii
ulterioare ale acesteia;
• in cazul fiecarui cuplu, medicul va transfera un nr de embrioni ce poate da sanse
reale de obtinere a unei sarcini, insa cu cel mai mic risc de sarcina multipla.
• riscul de sarcina multipla la pacientele FIV este foarte ridicat (de pana la 30%), si
includ:
• Avort spontan – risc x 6;
• Nastere prematura – risc x 6;
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•
•
•
•
•
•
•

Eclampsie – risc x 4;
Preeclampsie – risc x 3;
Restrictie de crestere intrauterina – risc x 3;
Anemie – risc x 2;
Hemoragie antepartum – risc x 2;
Hemoragie postpartum – risc x 2;
Operatie cezariana – risc x 2.
Complicatii fetale:
• Malformatii;
• Moarte fetala in utero;
• Sindrom transfuzor - transfuzat;
• Prematuritate – risc crescurde hemoragie cerebrala;
• Complicatii respiratorii - sindrom de detresa respiratorie ;
• Handicap neuromotor;
• Deces fetal postpartum.
• in cazul unor sarcini cu triplecti, si/sau multiple se poate apela la reductive:
reducerea numarului de embrioni purtati pe perioada sarcinii; acest procedeu are
si riscuri posibile: avort imediat sau tardiv (10%), infectii pelvine;
• sarcina multipla poate fi urmata de complicatii precum: avort de trimestrul I sau
II, nastere prematura, nou-nascutul prematur poate prezenta probleme psihosomatice ulterior si poate necesita o spitalizare mai indelungata; frecventa
operatiei cezariene este mai mare dupa tratamentele de infertilitate;
• in cazul in care se obtine o sarcina gemelara, cu tripleti sau multipla, pacienta va
trebui sa consulte un medic obstetrician cu specializare in medicina maternofetala, pentru o monitorizare atenta a sarcinii. Specialistii in medicna materno
fetala sunt cei mai in masura pentru a monitoriza, ghida si oferi informatii despre
eventuale complicatii ce pot aparea pe parcursul unei astfel de sarcini.
• totusi, si o sarcina unica obtinuta prin IVF prezinta un risc mai mare de nastere
prematura, si greutate redusa a fatului, comparativ cu cea obtinuta pe cale
naturala
• un tratament FIV este asociat cu un nivel crescut de stres şi poate fi foarte greu de
tolerat pentru persoanele mai labile sau mai puţin pregătite psihologic; în 20%
din cazuri, eşecul unui tratament duce la depresie
Ni s-au explicat riscurile posibile ale acestei etape şi eu/noi declarăm că ne asumăm
responsabilitatea pentru acestea.
Imi/ne dau/dăm întregul consimţământ, neconstransă/neconstranşi de nimeni, pentru
efectuarea procedeului de embriotransfer în spitalul Euromaterna.
D-nul _______________________

Semnatura ______________

D-na _______________________

Semnatura ______________

Data: _____/_____/______

