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                                 ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ С ПРОЦЕДУРАТА 

Вътрематочна инсеминация 
 

Инсеминацията  се  извършва  с  предварително  обработени  сперматозоиди  на 
партньора или  сперматозоиди от донор. При обработката на еякулата  се отделят  всички 
мъртви  и  дефектни  сперматозоиди,  а  също  така  се  освобождават  от  семенната  плазма. 
Обработената сперма представлява суспензия от селектирани най‐добри бързоподвижни 
сперматозоиди  в  хранителна  среда.  Те  се  инжектират  високо  в  кухината  на  матката. 
Процедурата е безболезнена. Жената остава в легнало положение 15 минути. 

По  преценка  на  лекуващият  лекар  инсеминацията  може  да  се  повтори  след  1‐2 
дни. 
Вътрематочната инсеминация се препоръчва при двойки: 
‐ с неизяснен стерилитет 
‐ в случай на недостатъчност на цервикалната слуз  
‐ нарушения в количеството и качеството на семенната течност 
‐ наличие на антиспермални антитела 
‐ отрицателен посткоитален тест  
‐ невъзможност за осъществяване на полов акт 
Вътрематочната инсеминация се извършва само на жени с проходими маточни тръби, без 
вагинални/цервикални  инфекции  и/или  на  тазово‐възпалителна  болест,  нормален 
генитален апарат. 
Естествен цикъл ‐ когато жената има спонтанна овулация, тя се проследява чрез серия от 
ултразвукови  изследвания  –  ехографии,  хормонални  изследвания  –  естрадиол  (Е2)  + 
лутеинизращ хормон  (LH)  като  също  така  се изследват и промените  в цервикалната  слуз 
(цервикален скор).  
Стимулиран цикъл  ‐ в някои случаи е необходимо овулацията да бъде стимулирана със 
съответните  медикаменти  с  цел  узряване  на  доминантен  фоликул  и  отделянето  на 
яйцеклетка. Проследяването също е с помощта на хормонални изследвания, ехографии и 
цервикален скор. Прилага се прегнил (хормон ЧХГ), който таймира овулацията. 
Дали  да  се  стимулира  менструалния  цикъл  или  не  и  времето  за  извършване  на 
манипулацията се определя от лекаря, който проследява самия цикъл. 

Успехът  от  инсеминацията  зависи  от  възрастта  на  жената,  качеството  на 
яйцеклетките  и  сперматозоидите  и  др.  При  4‐6  неуспешни  инсеминации  се  препоръчва 
методът инвитро фертилизация (IVF), който е с по‐висока успеваемост. 

В случаите,  когато се извършва вътрематочна инсеминация със сперматозоиди от 
съпруга/партньора, не се допуска двамата партньори да са в родствена връзка по права и 
съребрена линия до 4 степен, което се удостоверява с копие от брачно свидетелство или 
декларация. 

При  прилагане  на  вътрематочна  инсеминация  със  сперматозоиди  от  донор, 
съпрузите/партньорите нямат право да: 

‐ Изискват, търсят и получават, както от лечебното заевдение, така и от трети лица 
каквато и да било информация за анонимния донор на сперматозоиди 



‐ предлагат или предоставят  каквато и да е материална облага на донора или на 
лечебното заведение,свързана с донорството на сперматозоиди 

В Ин витро АГМЦ Димитров всички анонимни донори на сперматозоиди отговарят 
на  критериите  за  подбор  на  донори  от  Наредба  N28/20.07.2007г  за  дейности  по 
Асистирана репродукция. 

                        

                               ДЕКЛАРАЦИЯ Nо 1 

 
Подписаните: 
 
1._______________________________________________________________________________ 

(собствено, бащино и фамилно име на съпругата) 

 
от гр./с. __________________ ул. ______________________________________тел. No__________ 
Лична карта No _______________________ от ____________________ ЕГН _______________ 
 
2._______________________________________________________________________________ 

(собствено, бащино и фамилно име на съпруга) 
 

от гр./с. __________________ ул. ______________________________________ тел.No__________ 
Лична карта No _______________________ от ____________________ ЕГН ______________ 
 
Зявяваме, че сме прочели и напълно разбираме този писмен материал и че на всичките ни 
въпроси, засягащи вътрематочната инсеминация, са дадени изчерпателни отговори, които 
ни задоволяват. Запознати сме с правните последици от изкуственото оплождане. 
Потвърждаваме, че сме съгласни да се извърши чрез: 

 
1. Генетичен материал от съпруга/партньора ми. 
2. Генетичен материал от друг мъж. 

/Ненужното се зачерква/ 
Известно ни е, че съгласно чл. 33, ал. 4 от Семейния кодекс, не се допуска оспорване на 
бащинството, когато майката е оплодена изкуствено с писмено съгласие на съпруга си. 
Декларираме, че не сме в кръвно родство по права и сребърна линия до четвърта степен 
по между си. 

 
Подпис на съпругата:_____________________ 
 

 
Дата: ______________ 
 

 

Подпис на съпруга: ______________________ 
 


