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Информирано съгласие  

с процедурата криоконсервация и съхранение на човешка семенна течност 

Към криоконсервация на семенна течност обикновено се прибягва в следните 

случаи: 

- предстояща радио- или химиотерапия на мъжа; 

- предстояща хирургична стерилизация чрез вазектомия;  

- работа във вредни производствени условия (напр. АЕЦ); 

- стрес или трудности при получаване на семенна течност в случаите на IUI, IVF 

или ICSI; 

- отсъствие на съпруга в момента, удобен за зачеване; 

- големи интра-индивидуални вариации в качеството на семенната течност; 

- използване на донорска семенна течност (в този случай подбора на донорите и 

използването на донорска сперма се извършва в съответствие с действащото 

законодателство и рекомендациите на СЗО). 

Замразяването на семенна течност се извършва от ембриолог в „Ин витро АГ 

медицински център Димитров”. За криоконсервация се използват готови среди, 

закупени от водещи в областта фирми и съответстващи на европейските стандарти, 

като самите процедури се осъществяват съгласно утвърдените от Изпълнителната 

Агенция по трансплантация стандартни оперативни процедури (СОП). Замразените 

проби се съхраняват в течен азот (при температура -196оС) в криобанката на „Ин 

витро АГ медицински център Димитров”. Когато настъпи подходящият момент, 

замразената семенна течност се размразява и използва за ин-витро оплождане на 

яйцеклетки (IVF) или инраутеринанна инсеминация (IUI). 



ДЕКЛАРАЦИЯ 

За съгласие за прилагане  на процедурата по криоконсервация и съхранение на 

човешка семенна течност 

Подписаният: 

 

_________________________________________________ЕГН________________ 

(собствено, бащино и фамилно име) 

от гр./с. __________________ ул. ________________________________№_______; 

лична карта №_________________ изд. _______________ от МВР _______________   

тел. ____________________           

 

Декларирам, че съм съгласен с процедурата по замразяване и съхранение на 

семенна течност. 

Разбирам, че криоконсервацията (замразяването) е процедура, която се извършва с 

цел съхранение на семенна течност, така че да се даде възможност тя да бъде 

използвана на по-късен етап. Информиран съм, че е възможно процесът на 

замразяване и размразяване да бъде неблагоприятен за сперматозоидите и 

декларирам, че в подобен случай няма да търся отговорност от екипа на центъра, 

осъществил замразяването. Информиран съм, че семенният материал се замразява 

за нуждите на семейството ми и с неговата употреба мога да се разпореждам само 

аз. 

Удостоверявам, че прочетох внимателно предоставената по-горе информация. На 

всички възникнали въпроси ми бяха дадени изчерпателни отговори, които напълно 

ме задоволяват. 

Дата:........................       Подпис:...................... 


