
 

Pregătirea și monitorizarea pacienților FIV 
Programul ReproNet 

Program teoretic și practic 

A. Curs intensiv teoretic 

B. Stagiu practic individual - program personalizat

Înscrieri pe adresa: office@fertilitate.expert  printr-o solicitare de înregistrare

Detalii pe SRFRA


LOCAȚIE 
Gynera Fertility Center 
București, Str. C. Aricescu 8


ORGANIZATORI 
SRFRA - Societatea Română de Fertilitate și Reproducere Asistată

Clinica de fertilitate Gynera București


OBIECTIVE 
SRFRA și specialiștii Gynera își propun să răspundă nevoilor crescute ale medicilor 
ginecologi de a colabora pentru investigare, monitorizare și tratament în cazurile de 
infertilitate și reproducere asistată.

Colaborările de tip satelit sunt deja prezente în multe țări europene și s-au dovedit 
benefice atât pentru medici cât și pentru pacienți.


Clinica Gynera, de peste 14 ani centru de referință în reproducerea asistată în România, 
se distinge prin rata de succes excepțională, concretizată în cei mai mulți copii concepuți 
prin FIV. Din 2019, clinica este singurul centru din țară care face parte dintr-un grup 
internațional specializat, lider european în furnizarea de servicii de medicină reproductivă 
și genetică. Parteneriatele din cadrul grupului FutureLife fac posibilă extinderea 
colaborărilor și la nivel internațional, amplificând oportunitățile de inovație și dezvoltare.


Cursul se adresează medicilor ginecologi interesați să colaboreze sau să își dezvolte 
competența în domeniul reproducerii asistate. La sfârșitul programului teoretic completat 
cu participarea individuală la activități practice, participanții vor putea:

• Evalua corect cuplul infertil

• Elabora un plan de tratament personalizat

• Consilia pentru tehnici de reproducere asistată

• Întocmi documentația specifică procedurilor reproductive

• Monitoriza tratamente de stimulare ovariană și gestiona riscuri

• Înțelege particularitățile sarcinii obținute cu ajutorul tehnicilor reproductive

• Dobândi cunoștințe teoretice și practice necesare competenței profesionale 

• Stabili contacte de specialitate necesare consultărilor și colaborărilor viitoare


mailto:office@fertilitate.expert
https://www.fertilitate.expert/single-post/repronet-re%C8%9Beaua-speciali%C8%99tilor-%C3%AEn-reproducere-asistat%C4%83


PROGRAM  

Secțiunea I  Actualități în fiziologia reproducerii 
1. Rezerva ovariană - evaluare, implicații practice

2. Fiziologia și manipularea dezvoltării foliculilor ovarieni

3. Reproducerea naturală vs. asistată

4. Optimizarea fertilității naturale


Secțiunea II Diagnosticul infertilității 
1. Anamneza - Factori etiologici și factori de risc pentru infertilitate

    Vârsta - corelații cu riscurile și șansele de succes

2. Baremul minim de investigații

3. Investigații speciale: receptivitatea endometrială, microbiom, fragmentare ADN, etc

4. Elaborarea diagnosticului și planului de tratament personalizat


Pauză  

Secțiunea III Fertilizarea in vitro 
1. Etape și pașii de urmat

    Consilierea pacienților - riscuri, șanse de succes

2. Protocoale de tratament - stimulare, ciclu natural, ciclu artificial

3. Monitorizarea stimulării ovariene și ciclurilor TEC

4. Simptome și riscuri asociate tratamentelor 

  

Secțiunea IV Proceduri conexe FIV 
1. Crioconservarea celulelor reproductive și embrionilor

2. Donarea de celule reproductive

3. Testarea genetică a embrionilor și alte proceduri adiționale

4. Prezervarea fertilității, oncofertilitate


Secțiunea V Sarcina după FIV 
1. Particularități ale sarcinii după stimularea pentru FIV

2. Sarcina pe ciclu artificial

3. Sarcina cu embrion sau celule reproductive donate


Pauză  

Secțiunea VI Programul ReproNet 
1. Centrul FIV de referință - servicii

2. Modalități de colaborare și parteneriat 

3. Întocmirea dosarului medical pentru FIV

4. Monitorizarea stimulării ovariene la distanță


Secțiunea VII Stagiu practic 
1. Consultația pentru infertilitate

2. Inseminarea intrauterină

3. Prelevarea de ovocite

4. Transferul intrauterin de embrioni

5. Laboratorul FIV - investigații, tehnici reproductive, crioconservare



