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CONSIMTAMANT INFORMAT PENTRU CRIOCONSERVARE SPERMA
Subsemnatul
D-nul
sotul
domiciliat în:

partenerul d-nei
str.

nr.

bl.

sc.

cod poştal
oraş
judeţ
posesr al B.I./C.I. seria

et.

ap.

municipiul
comuna
ţara
numarul

CNP:

Declar ca am inteles urmatoarele aspect legate de procedura de crioconservare si stocare
sperma:
- este o procedura ce se efectueaza strict in scopul reproductiv, de conservare a
propriei fertilitati, si in niciun alt scop
- proba/probele nu vor fi utilizate decat cu acordul scris al pacientului
- congelarea spermei se realizeaza prin expunerea cu o rata controlata la azot
lichid, la - 196°C, prin tehnici speciale de laborator pe care le efectueaza
embriologul Spitalului.
- in medie doar 50% dintre spermatozoizii mobili supravietuiesc procedurii de
congelare si decongelare.
- in urma congelarii si decongelarii calitatea motilitatii spermatozoizilor poate fi
deteriorata.
- spermatozoizii pot sa nu supravietuiasca procedurii de crioconservare sau ulterior
procedurii de decongelare, chiar daca aveau un aspect normal inainte de
congelare, acestia nemaiputand fi folositi in nicio procedura de reproducere
umana asistata.
- in urma folosirii probelor de sperma congelate si decongelate echipa medicala nu
garanteaza obtinerea unei sarcini, si/sau nasterea unui fat viu (ca si in cazul
folosirii spermei proaspete).
- in cazul folosirii spermei congelate si decongelate in cadrul unei proceduri de
reproducere umana asistata precum IUI (inseminare intrauterina), FIV / ICSI
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(fertilizare in vitro, injectie intracitoplasmatica), sansele de reusita sunt mai
scazute decat in cazul folosirii de sperma proaspata.
este suficient un singur spermatozoid pentru a putea efectua ICSI pentru un singur
ovocit
exista suficiente date ce confirma faptul ca tehnicile de laborator pentru
crioconservarea spermatozoiziolor nu afecteaza sanatatea unui copil nascut in
urma unei proceduri RUA cu sperma congelata si decongelata, insa echipa
medicala nu poate garanta nasterea unui copil sanatos, fara anomalii, asemeni
situatiei in care conceptia are loc pe cale naturala, spontana.
in cazul in care va exista o sarcina, pot aparea o serie de riscuri si complicatii
(pierderea sarcinii, anomalii in dezvoltarea placentara, defecte cromozomiale,
sarcina multipla etc.).
nu s-a constatat o deteriorare notabila in calitatea spermei stocata, cu trecerea
timpului; s-au inregistrat nasteri obtinute obtinuti in urma fertilizarii folosind
sperma stocata mai mult de 28 ani (WHO 2010: Feldschuh et al., 2005; Clarke et
al., 2006).
pot exista si situatii in care toata sperma decongelata poate fi lezata si improprie
utilizarii .
nici Spitalul nici doctorii implicati in procedura de crioconservare si stocare nu pot
garanta rezultatele acestei proceduri.
in urma efectuarii procedurii de crioconservare se va elibera un inscris care sa
ateste numarul de probe (paiete) stocate.
in cazul decesului pacientului, probele stocate vor fi decongelate si distruse
conform normelor in vigoare, inseminarea postmortem nefiind o varianta posibila.
la orice moment pacientul poate, prin solicitare scrisa, dispune decongelare si
distrugere probelor stocate, precum si mutarea lor catre un alt laborator de
reproducere umana asistata, in conformitate cu legislatia in vigoare la respectivul
moment.

Riscurile procedurii.
Eu inteleg si accept faptul ca pot exista riscuri inerente, asociate procedurii de
crioconservare si stocare a spermei , ca de exemplu, dar fara a se limita la :
- posibile defectiuni ale echipamentului si sistemului mecanic de sustinere pe
perioada stocarii.
- nici echipa medicala si nici Spitalul nu vor putea fi trase la raspundere pentru
distrugerea,
deteriorarea,
congelarea/stocarea/decongelarea/mentenanta
improprie, cauzate de sau rezultate in urma unei defectiuni a echipamentului, a
tancului de stocare sau in urma unei avarii a sistemului.
- distrugerea/degradarea spermatozoizilor pe parcursul procedurii de congelare sau
decongelare.
- pot exista o serie de riscuri imposibil de prevazut in ciuda eforturilor echipei
medicale si a Spitalului, riscuri ce nu vor putea fi imputate nici Spitalului si nici
echipei medicale.
- din punct de vedere teoretic, riscul asociat cu crioconservarea pe termen lung, nu
este cunoscut in prezent.
- inteleg si accepta faptul ca pot exista deteriorari sau distrugeri cauzate de factori
care nu pot fi controlati de Spital, ca de exemplu, dar fara a se limita la: furt, acte
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de vandalism, incendiu, intreruprea energiei electrice, lipsa de alimentare cu
nitrogen, imposibilitatea (in ciuda tuturor eforturilor posibile) furnizorilor de
livrare a echipamentelor sau/si substantelor necesare stocarii, dezastre naturale,
acte de razboi/terorism, sau orice alte acte care nu pot fi controlate si/sau
anticipate de Spital.
in aceste cazuri eu nu vor considera responsabli, nu vor solicita daune de orice fel
si nu vor lua nicio masura legala impotriva Spitalului, echipei medicale sau
angajatilor acesteia.

Eu am citit cu atenție acest formular și am primit explicaţii detaliate asupra
diverselor etape ale procedurii de crioconservase si stocare sperma, asupra rezultatelor,
riscurilor posibile si declar ca imi asum responsabilitatea pentru acestea.
Am avut posibilitatea de a pune intrebari, iar unele detalii care au fost mai neclare,
ne-au fost explicate de către doctor.
Am înţeles că toate procedeele de laborator sunt necesare pentru a creşte sansele de
succes.
În concluzie, solicit începerea tratamentului recomandat, cu convingerea că toate
măsurile terapeutice sunt în interesul meu şi al dorinţei mele de a avea un copil.
Imi dau întregul consimţământ, neconstrans de nimeni, pentru toate procedeele
necesare a fi efectuate în spitalul Euromaterna.

D-nul _______________________

Data: _____/_____/______

Semnatura ______________

