ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΕΓΓΑΜΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΕ
ΜΕΘΟ∆Ο ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΣΠΕΡΜΑ ΤΡΙΤΟΥ ∆ΟΤΗ
(ΕΤΕΡΟΛΟΓΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ)
Οι κάτωθι υπογράφοντες:
Ο σύζυγος: …………………………………………του………………………………….
µε Α∆Τ …………………………………………….Ηµεροµηνία γεννήσεως…………….
Η σύζυγος…………………………………………...του………………………….………
µε Α∆Τ ……………………………………………..Ηµεροµηνία γεννήσεως…………….
Κάτοικοι …………………,έγγαµοι ήδη από……..……, όπως προκύπτει και από την
προσκοµιζόµενη πράξη γάµου, δηλώνουµε τα ακόλουθα:
1. Συναινούµε στην υποβολή της συζύγου στην διαδικασία υποβοηθούµενης αναπαραγωγής
εξωσωµατικής γονιµοποιήσεως ή µικρογονιµοποιήσεως µε ωάρια της συζύγου και σπέρµα
τρίτου δότη, µετά από συµφωνία µεταξύ µας και του θεράποντος ιατρού.
2. ∆ίνουµε τη συναίνεσή µας για τις παρακάτω ιατρικές ενέργειες:
• Λήψη φαρµάκων για την υπερδιέγερση των ωοθηκών και αντιβιοτικών.
• Λήψη περιφερικού αίµατος για παρασκευή καλλιεργητικών υγρών και εργαστηριακών
αναλύσεων καθώς επίσης και υπερηχογραφική εξέταση καθ΄ όλη τη διάρκεια των
κλινικών υπηρεσιών στην «Μονάδα».
• Την λήψη των ωαρίων από τις ωοθήκες της συζύγου µε τη βοήθεια υπερήχων.
• Λήψη φαρµάκων ή αναισθητικών που συστήνει ο υπεύθυνος ιατρός της µονάδας.
3. Η «Μονάδα» µας έχει ενηµερώσει πλήρως και εµπεριστατωµένως σχετικά µε το σύνολο
των ενδεικνυοµένων ιατρικών ενεργειών, δηλαδή: αιµοληψία, ορµονοθεραπεία, ωοθηκική
διέγερση και πρόκληση ωορρηξίας, ωοληψία, υπερηχογραφική εξέταση, εξωσωµατική
γονιµοποίηση και εµβρυοµεταφορά, εµβρυοµεταφορά βλαστοκύστεων κλπ.
4.

Το σπέρµα θα ληφθεί από Τράπεζα Σπέρµατος. Μας έχει γίνει γνωστό ότι ο δότης έχει
υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις, έχει ελεγχθεί για β-Μεσογειακή Αναιµία, έχει (υποβάλει
ιστορικό) ερωτηθεί για οποιαδήποτε γενετική ή ψυχική ασθένεια (και έχει υποβάλει το
ποινικό του µητρώο). Είναι σε γνώση µας ότι το σπέρµα έχει παραµείνει σε φύλαξη για
περίοδο έξι µηνών και έχει ελεγχθεί για HIV I και II, Ηπατίτιδα Β και C, κυτταροµεγαλοϊό
(CMV), σύφιλη, γονόρροια, έρπητα, χλαµύδια (και όχι µόνο).Συµφωνούµε να βασισθούµε
στην κρίση και εχεµύθεια των ιατρών / επιστηµόνων της µονάδας για να µας βοηθήσουν να
επιλέξουµε ανώνυµο, κατάλληλο δότη, του οποίου τα χαρακτηριστικά θα ταιριάζουν µε τα
δικά µας και αποδεχόµαστε ότι το παιδί / τα παιδιά που θα γεννηθούν ως αποτέλεσµα της
επιχειρούµενης µεθόδου αναπαραγωγής θα φέρει / φέρουν τα χρωµοσωµικά
χαρακτηριστικά του «δότη». Κατανοούµε πλήρως ότι θα ενηµερωθούµε για τα ιατρικά
δεδοµένα του δότη πριν από κάθε κύκλο θεραπείας. Συναινούµε να αναλυθεί το σπέρµα µε
οποιονδήποτε τρόπο θεωρείται ιατρικώς απαραίτητος για τις ανωτέρω αναφερόµενες
διαδικασίες.
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5. Γνωρίζουµε ότι η ταυτότητα του δότη δεν θα µας γίνει γνωστή, όπως επίσης δεν θα γίνει
γνωστή στο δότη η ταυτότητα του τέκνου και των γονέων του. Γνωρίζουµε ότι ιατρικές
πληροφορίες που αφορούν τον τρίτο δότη τηρούνται σε απόρρητο αρχείο. Πρόσβαση στο
αρχείο αυτό επιτρέπεται µόνο στο τέκνο και για λόγους σχετικά µε την υγεία του (άρθρο
1460 ΑΚ).
6. Μας κατέστη γνωστό ότι το παιδί που θα γεννηθεί ύστερα από την επιτυχή εφαρµογή
µεθόδου υποβοηθούµενης αναπαραγωγής, θα έχει νοµική και γενετική µητέρα τη σύζυγο
…………………………………………………………………………………….και νοµικό
πατέρα το σύζυγο …………………………………………………………………...και ότι η
συναίνεση του συζύγου στη υποβολή της συζύγου σε ετερόλογη τεχνητή γονιµοποίηση
αποκλείει την προσβολή της πατρότητας (1471, 2ΑΚ & 1479 ΑΚ).
7. Έχουµε ενηµερωθεί ότι αποκλείεται η προσβολή της πατρότητας από οποιονδήποτε από
τους δικαιούχους αναφέρονται στο άρθρο 1456 παράγραφος 1 εδ. β΄, εάν ο σύζυγος έχει
συναινέσει στην υποβολή της συζύγου σε τεχνητή γονιµοποίηση (άρθρα 1456 παράγραφος
1 και 1471 παράγραφος 2 εδάφιο 2).
Γνωρίζουµε ότι η συναίνεση ανακαλείται µε τον ίδιο τύπο µέχρι τη µεταφορά των γαµετών
ή των γονιµοποιηµένων ωαρίων στο γυναικείο σώµα. Με την επιφύλαξη του άρθρου 1457
(περί µεταθανάτιου γονιµοποιήσεως), η συναίνεση θεωρείται ότι ανακλήθηκε, αν ένα από
τα πρόσωπα που είχαν συναινέσει πέθανε πριν από τη µεταφορά. (άρθρο 1456 παράγραφος
2). Σε περίπτωση διαζυγίου, γνωρίζουµε ότι η συναίνεση του εξ ηµών συζύγου πρέπει να
ανακληθεί µε τον ίδιο τύπο.
8. Επίσης έχουµε ενηµερωθεί για την πιθανότητα αποβολής και γεννήσεως παιδιού µε
συγγενείς ανωµαλίες, δεδοµένου ότι τα παιδιά που δηµιουργούνται µέσω υποβοηθούµενης
αναπαραγωγής παρουσιάζουν στατιστικώς τις ίδιες ανωµαλίες, όπως και ο υπόλοιπος
πληθυσµός.
9. Η «Μονάδα» µας ενηµέρωσε σχετικά µε την αδυναµία εγγυήσεως της τεκνογονίας, βάση
του σηµερινού επιπέδου γνώσεων και µεθόδων, µας διαβεβαίωσε, όµως, ότι θα καταβάλει
κάθε προσπάθεια, σύµφωνα µε τους παραδεδεγµένους κανόνες της επιστήµης. Έχουµε
κατανοήσει ότι είναι δυνατόν να µην γονιµοποιηθούν κάποια ή και κανένα από τα ωάρια
µας.
10. Καταλαβαίνουµε ότι από την θεραπεία της συζύγου µε τρίτο δότη σπέρµατος ενδέχεται
να προκύψουν πλεονάζοντα έµβρυα τα οποία και θα θέλαµε να:
Α. Να καταψυχθούν για δική µας µελλοντική χρήση.
Β. Να διατεθούν χωρίς αντάλλαγµα, κατά προτεραιότητα σε άλλα πρόσωπα που θα επιλέξει
ο ιατρός ή το ιατρικό κέντρο. Στην περίπτωση αυτή η ταυτότητα των ληπτών δεν θα µας
γίνει γνωστή, ούτε και η δική µας ταυτότητα θα γίνει γνωστή στους λήπτες (άρθρο 1460
ΑΚ).
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΩΝ
http://www.peke.gr. e-mail: committee@peke.gr, Τ.Θ.: 14068 11521 ΑΘΗΝΑ

Γ. Να χρησιµοποιηθούν χωρίς αντάλλαγµα για ερευνητικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς
∆. Να καταστραφούν.
11. Εάν στην παραπάνω παράγραφο έχουµε συναινέσει στο Α. κατανοούµε ότι δίνουµε την
συναίνεσή µας στη «Μονάδα» να καταψύξει και να διατηρήσει στην κατάψυξη ένα ή
περισσότερα έµβρυα που θα προέλθουν από επιτυχή εξωσωµατική γονιµοποίηση ωαρίων
της συζύγου µε σπέρµα του τρίτου δότη και που θα περισσέψουν µετά την εµβρυοµεταφορά
αυτού του κύκλου ή που πρέπει να καταψυχθούν για ιατρικούς λόγους και που σύµφωνα µε
την γνώµη του Εµβρυολόγου είναι κατάλληλα για κατάψυξη.
Καταλαβαίνουµε ότι:
• Οι συνθήκες της κατάψυξης και οι χειρισµοί κατά την διάρκεια της κατάψυξης είναι
δυνατόν να επηρεάσουν την ποιότητα των εµβρύων, συνεπώς δεν υπάρχει εγγύηση ότι
τα έµβρυα αυτά θα επιβιώσουν ή ότι θα είναι κατάλληλα για εµβρυοµεταφορά.
• Θα ενηµερώνουµε την «Μονάδα», σχετικά µε την απόφασή µας να συνεχίσουµε την
αποθήκευση των κατεψυγµένων εµβρύων µας. Εφόσον δε γίνει ενηµέρωση εκ µέρους
µας, η «Μονάδα» έχει το δικαίωµα να καταστρέψει τα έµβρυα εντός 3 µηνών από την
τελευταία ενηµέρωση.
• Κανένα έµβρυο δεν θα αποµακρυνθεί από την µονάδα χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση
και των δυο συζύγων ή ενός από των δυο µας, σε περίπτωση θανάτου του άλλου.
• Θεωρητικά υπάρχει η πιθανότητα µόλυνσης των εµβρύων από µικροοργανισµούς,
αλλά η πιθανότητα να συµβεί αυτό είναι ελάχιστη.
Σε περίπτωση που δε χρειαζόµαστε πλέον τα κατεψυγµένα έµβρυά µας για δική µας χρήση θα
θέλαµε:
Α. Να διατεθούν χωρίς αντάλλαγµα, κατά προτεραιότητα σε άλλα πρόσωπα που θα
επιλέξει ο ιατρός ή το ιατρικό κέντρο. Στην περίπτωση αυτή η ταυτότητα των
ληπτών δεν θα µας γίνει γνωστή, ούτε και η δική µας ταυτότητα θα γίνει γνωστή
στους λήπτες (άρθρο 1460 ΑΚ).
Β. Να χρησιµοποιηθούν χωρίς αντάλλαγµα για ερευνητικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς
Γ. Να καταστραφούν.
Με τη δήλωση αυτή αναγνωρίζουµε ότι έχουµε κατανοήσει τη διαδικασία, βάσει της οποίας
ορισµένα έµβρυα είναι δυνατόν να µην χρησιµοποιηθούν από εµάς για τη δική µας αγωγή
για τους εξής λόγους:
•
∆ιότι έχει ήδη επιτευχθεί εγκυµοσύνη και δεν επιθυµούµε να υποβληθούµε σε άλλη
αγωγή στο µέλλον.
•
∆ιότι έχουµε αποφασίσει να εγκαταλείψουµε την προσπάθεια.
•
∆ιότι η οικογενειακή µας κατάσταση έχει µεταβληθεί, λόγω θανάτου ή διαζυγίου.
Έχουµε αντιληφθεί ότι τα έµβρυα θεωρούνται ως υπεράριθµα και στις ακόλουθες
περιπτώσεις: Σε περίπτωση θανάτου ενός ή και των δύο συζύγων, µε την επιφύλαξη
του άρθρου 1457, η συναίνεση θεωρείται ότι ανακλήθηκε, αν ένα από τα πρόσωπα
που είχαν συναινέσει πέθανε πριν από τη µεταφορά. (άρθρο 1456 παρ. 2 εδ. β΄. 10).
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12. ∆ηλώνουµε ότι έχουµε κατανοήσει τις πληροφορίες που µας έδωσε το ιατρικό προσωπικό
της µονάδας, σχετικά µε τις τεχνικές διαδικασίες, τη διάρκειά τους και τις πιθανές
επιπλοκές και τους κινδύνους που εµπερικλείουν για τη µητέρα και το παιδί (δηλαδή την
εξωσωµατική γονιµοποίηση, εµβρυοµεταφορά, µικρογονιµοποίηση και υποβοηθούµενη
εκκόλαψη).Έχουµε κατανοήσει όλες τις επεξηγήσεις που µας έχουν δοθεί και έχουµε λάβει
απάντηση σε όλες τις απορίες µας. Εάν προκύψουν άλλα ερωτήµατα, έχουµε τη δυνατότητα
να απευθυνθούµε στη «Μονάδα».
13. Έχουµε κατανοήσει ότι µπορούµε να επιλέξουµε τη διακοπή των προσφεροµένων
υπηρεσιών σε οποιοδήποτε σηµείο ή οποιαδήποτε χρόνο και ότι η απόφασή µας αυτή δεν θα
επηρεάσει την παρούσα ή / και την µελλοντική ιατρική φροντίδα από την «Μονάδα».
14. Επιβεβαιώνουµε ότι έχουµε µελετήσει το παρόν έγγραφο, µας έχει γίνει εµπεριστατωµένη
ενηµέρωση από το ιατρικό προσωπικό της Μονάδας, έχουµε κατανοήσει πλήρως τους
όρους που θέτει και τις συνέπειες που αυτό συνεπάγεται, οι ερωτήσεις µας έχουν απαντηθεί
και το υπογράφουµε εν πλήρη επίγνωση και συνείδηση.
15. Στο πρόσωπό µας συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 1455 παρ.1 του νόµου 3089 του
2002, όπως προκύπτει από την επισυναπτόµενη ιατρική γνωµάτευση, η οποία αναφέρεται
στο ανωτέρω άρθρο: (δηλαδή αδυναµία απόκτησης τέκνων µε φυσικό τρόπο, στην οποία
περιλαµβάνεται και η ιδιοπαθής στειρότητα ή κίνδυνος µεταδόσεως στο τέκνο σοβαρής
ασθένειας ή κίνδυνος γεννήσεως τέκνου µε σοβαρό φυλοσύνδετο νόσηµα).Σε κάθε
περίπτωση είναι εφαρµοστέες οι διατάξεις του ΑΚ όπως ισχύουν τροποποιηµένες βάσει του
νόµου 3089 του 2003 ή όπως ήθελε ισχύσουν τροποποιηµένες στο µέλλον, ή οι διατάξεις
άλλου ειδικότερου νόµου που τυχόν ήθελε νοµοθετηθεί σχετικώς.
16. Το παρόν συντάσσεται σε τρία ίσου κύρους πρωτότυπα αντίτυπα, τα οποία διαβάστηκαν,
βεβαιώθηκαν και υπογράφηκαν παρουσία του υπεύθυνου ιατρού της «Μονάδας».
Υπογραφή………………………………….
Πλήρες όνοµα ……………………………..
Ηµεροµηνία………………………………..
Υπογραφή………………………………….
Πλήρες όνοµα …………………………….
Ηµεροµηνία……………………………….
Υπογραφή Υπεύθυνου Ιατρού
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