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ИН ВИТРО АГ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ДИМИТРОВ 
София 1750, ул. „Д-р Стоян Чомаков” 2, тел/факс 02/9547340, www.invitro.bg 

_____________________________________________________________ 
 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

Информирано съгласие с процедурата 
Замразяване и съхранение на ембриони 

 
Разбираме, че криоконсервацията (замразяването) на ембриони е процедура, която 
се извършва с цел съхранение на ембрионите, така че да се даде възможност те да 
бъдат върнати в матката на по-късен етап. Към криоконсервация се пристъпва в 
случай на получаване на повече ембриони в един цикъл на приложение на 
асистирани репродуктивни технологии. Криоконсервацията на ембриони се 
прилага и в случаите на неочаквано възникнали усложнения в по-ранен етап (напр. 
по време на стимулацията или получаването на яйцеклетки) на същия цикъл. Ние 
разбираме, че процедурата по замразяване на ембриони ще бъде осъществена от 
ембриолог в „Ин витро АГ медицински център Димитров”. 
 
Описание на процедурата: 
Информирани сме, че подготовката на ембрионите за замразяване включва 
обработка с химически вещества, наречени криопротектори.  Видът на 
използваният криопротектор  и метод на замразяване се определя от стадия на 
развитие, в който се намират ембрионите към момента на замразяването им. За 
криоконсервация и размразяване на ембрионите се използват готови среди, 
закупени от водещи в областта фирми и съответстващи на европейските стандарти, 
като самите процеси се осъществяват съгласно СОП. 
 
Беше ни съобщено, че ембрионите могат да бъдат замразени на различни стадии от 
развитието им и че обикновено в момента на замразяване са на стадий зигота 
(единична клетка с 2 пронуклеуса), морула  или на стадий бластоцист. Разбираме, 
че ще бъдат замразени само качествени ембриони, които потенциално биха 
понесли процеса на замразяване. Информирани сме, замразяването и 
размразяването могат да доведат до разрушаване на някои или на всички ембриони 
и декларираме, че в подобен случай няма да търсим отговорност от екипа на 
центъра. Информирани сме, че замразените ембриони ще бъдат съхранявани в 
течен азот (при температура -196 о С) в криобанката на „Ин витро АГ медицински 
център Димитров”, докато медицинските специалисти не преценят, че условията са 
подходящи за връщането им в матката. Когато настъпи подходящият момент, 
размразените ембриони ще бъдат върнати в матката посредством катетър за 
ембриотрансфер. До този момент не са известни отклонения от нормалното 
развитие на децата, развили се от размразени ембриони. 
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Разбираме, че трябва да дадем съгласието си за една от следните алтернативи: 
(Подчертайте своя избор) 

1. Искаме ембрионите ни да бъдат замразени. 
Разбираме, че таксата за замразяване на ембрионите включва съхранението им за 
период от 6 месеца. 

2. Не желаем да използваме емброните за себе си, но бихме искали да ги 
дарим на анонимна двойка, която има нужда. 

В такъв случай не заплащаме такса за замразяване и съхранение, но сме задължени 
да дадем кръв за изследване след 6 месеца от замразяването. 

3. Не желаем да ни бъдат замразени ембриони. 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за съгласие за прилагане  на процедурата по замразяване и съхранение на ембриони 
 
 

Подписаните: 
 
1. ............................................................................................................................ 

(собствено, бащино и фамилно име на съпругата) 
 

ЕГН  ...............................  адрес: .......................................................................... 

лична карта № ......................... изд. на ........................г./ МВР ......................... 

тел: ..................................... 
 
 
2. ............................................................................................................................. 

(собствено, бащино и фамилно име на съпруга) 
 

ЕГН  ...............................  адрес: ........................................................................... 

лична карта № ........................ изд. на ........................г./ МВР ........................... 

тел: ..................................... 
 

Декларираме, че сме съгласни с процедурата по замразяване и съхранение на 
ембриони. 
 
Удостоверяваме, че прочетхме внимателно предоставената ни по-горе информация. 
На всичките ни въпроси, засягащи желаната от нас технология, бяха дадени 
изчерпателни отговори, които напълно ни задоволяват. 

 
 
 

гр. София     Подпис 1: 

Дата:                                     Подпис 2: 


