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DATE PENTRU ANALIZA SPERMEI

Medic    Nume , prenume, parafa                                                                                                                 

Analize / proceduri recomandate 

Spermogramă Fragmentare ADN (Halosperm)

Spermocultură Inseminare intrauterină

Determinare anticorpi antispermatici (Test MAR) FIV / ICSI

Evaluare gratuita „Planuri de Familie” Congelare sperma

Date declarate de pacient după colectarea probei de spermă

Nume :                                                                                              Prenume :                                                                                     

Data naşterii :                                                                                CNP :                                                                                               

Telefon :              _____________________ Vârstă           E-mail :                                                                                           

Domiciliu :      LOCALITATE                                                                    JUDET                                                                                           

Sperma a fost recoltată pe data de  _____ / _____ / 20 _____   la ora  _____ : ______ .

Am recoltat sperma :               La domiciliu                    La sediul OminiClinic       In altă parte

Număr zile de abstinenţă :

Am pierdut o cantitate din probă în timpul recoltării :            Nu                 Da, la început                          Da, la sfârşit

Mai aveţi analize ale spermei efectuate la OminiClinic?         Nu                  Da, la data    _____ / _____ / 20 _____

Sunteţi fumător?                                                                            Nu                  Da

Lucraţi într-un mediu nociv (de ex. mediu chimic)                   Nu                 Da

Nivelul de stres de la locul de muncă/alte surse                     Redus             Mediu                  Ridicat

Riscuri infecţioase cunoscute (hepatită, B, C, HIV) :                                                                                                                             

Daca există şi alte informaţii pe care le consideraţi relevante pentru analiză, vă rugăm sa le notaţi mai jos sau pe 

verso : 

Confirm pe propria răspundere că mostra de spermă din acest recipient îmi aparţine 

Data  ____ / _____ / 20 _____

Semnătura     ______________________________                                         In prezenţa      ______________________________

Prin acceptarea prezentului formular de consimtamant confirmati faptul ca ati fost informat cu privire la                                                                                                                               
Datele cu Caracter Personal referitoare la dumneavoastra, care urmeaza sa fie stocate, prelucrate si utilizate,                                                                                                                                
si ca sunteti de acord ca aceste Date cu Caracter Personal (inlcusiv CNP ) sa fie prelucrate si utilizate in limitele                                                                                                                              
astfel specificate, pe durata de desfasurare a activitatii societatii, conform inregistrarii sub nr. 14708.
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