Bebelușii Subprogramului de
Fertilizare in Vitro și Embriotransfer

Începând cu al doilea semestru al anului 2011 au fost efectuate în România primele fertilizari in
vitro cu finanțare parțiala de la stat pentru un numar limitat de cupluri – o premieră în țara noastră, un
fapt normal și în general garantat în celelalte state europene. Prin Subprogramul pentru Fertilizare
in Vitro și Embriotransfer, creat și finanțat de către Ministerul Sănătății, la inițiativa și cu
participarea Asociației SOS Infertilitatea (asociația are un reprezentant în comisia ce evaluează și
aprobă dosarele), s-au aprobat până în prezent 1.133 de dosare; familii tinere care din motive
materiale nu ar fi putut avea acces la tratament medical în încercarea de a concepe un copil au primit o
șansă!
La jumătatea anului 2012 au început să se nască astfel „Bebelușii Subprogramului”,
copii în familii care altfel nu i-ar fi putut avea! Fără campania Asociației SOS Infertilitatea și
fără sprijinul concret al Ministerului Sănătății, acești copii nu ar fi existat.
Acest program are un impact, care, dincolo de cifre și de statistici, este imposibil de
cuantificat. Vă prezentăm câteva extrase din testimonialele unora dintre tinerii care au devenit părinti
cu ajutorul Subprogramului. Menționăm ca aceștia si-au exprimat acordul explicit pentru
mediatizarea poveștilor lor de succes, pentru ca infertilitatea și fertilizarea in vitro sa iasă din zona
de tabu și pentru a lansa un mesaj pentru continuarea și îmbunătățirea Subprogramului. Le mulțumim!
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„Sunt astazi cea mai fericita mama a unui baietel, pe nume Bogdan, nascut pe data de 11
august 2012, dupa o foarte lunga perioada de asteptare. Ne doream un copil de opt ani, timp in care
am trecut prin nenumarate analize, tratamente, sperante desarte, iluzii si foarte multe dezamagiri. In
vara lui 2011 am depus dosarul pentru Subprogramul de Fertilizare in Vitro iar acesta a fost aprobat.
Ne pusesem toate sperantele in acest program pentru ca era ultima solutie si a fost cea mai eficienta.
Daca nu era Subprogramul, pe cont propriu nu ne-am fi permis costul integral al unei fertilizari in vitro.
Doresc tuturor cuplurilor care trec prin cosmarul infertilitatii sa aiba sansa pe care am avut-o noi!”
Mama lui Bogdan

*****
„In momentul in care eforturile derulate pe parcursul a catorva ani devenisera frustrante, ideea
fertilizarii in vitro a inceput sa fie luata in discutie in cuplul nostru. Evident ca atat investitia financiara,
cat si gasirea unui centru medical civilizat care sa efectueze aceasta procedura, erau lucruri care
amanau decizia. Astfel, pentru noi Subprogramul National al Ministerului Sanatatii care sustine
fertilizarea in vitro a venit ca un stimulent, exact la momentul potrivit.
Surprinzator de lipsit de birocratie si de rapid, totul a mers excelent, iar in luna septembrie
2011 am inceput tratamentul de fertilizare, sub supravegherea profesionista a echipei medicale. La
jumatatea lunii octombrie 2011, am aflat vestea mult asteptata. Sarcina a decurs fara probleme si in
luna iunie 2012 a venit pe lume Ioan, de care nu incetam sa ne bucuram in fiecare zi ce trece.
Sustinem cu tarie acest program, in primul rand pentru ca ni l-a adus pe Ioan; dincolo de acest
lucru, si datorita faptului ca prin investitia in aceste proceduri statul investeste in viitor. Valoarea
proiectului este dincolo de investitia in procedura propriu-zisa, avand o importanta componenta de
educare a populatiei si de stimulare a aplicarii procedurilor alternative de fertilizare. Mai mult, copiii
nascuti in urma programului vor restitui societatii inzecit investitia facuta de stat la momentul actual.
Speram ca statul roman va continua sa finanteze si alte cupluri care au nevoie de sprijin in
lupta lor pentru a avea copii!”
Parintii lui Ioan
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„Suntem un cuplu din Iasi care ne-am dorit copii de cand ne-am cunoscut. Dupa trei ani de
incercari nereusite, datorita Subprogramului finantat de Ministerul Sanatatii ne tinem in brate cele mai
scumpe comori: gemenii nostri Stefan si Alexandra s-au nascut pe 15 iulie si ne-au umplut viata de
fericire. Va atasez prima poza a bebelusilor mei din maternitate, in cea mai frumoasa zi din viata mea,
ziua in care am devenit mama. Sper ca Subprogramul sa continue pentru a da o sansa si altor cupluri
infertile sa traiasca clipele nepretuite in care-ti imbratisezi pentru prima data copilul.”
Mama lui Stefan si a Alexandrei

*****
„Cu ajutorul Subprogramului national de Fertilizare in Vitro am reusit sa ne indeplinim visul!
Suntem binecuvantati cu cei mai scumpi, sanatosi si cuminti gemenasi, un baietel si o fetita, Robert si
Isabella. Nu am fi crezut ca este posibil sa existe atata iubire in inimile noastre, asa cum simtim acum
pentru copilasii nostri!
Imi doresc enorm de mult ca acest program sa continue si sa fie si alte cupluri atat de fericite ca
noi, fara acest program copilasii nostri nu ar fi existat, caci nu ne-am fi permis financiar sa facem FIV.
Multumim SOS Infertilitatea pentru sprijinul moral si pentru toate informatiile pe care le-am primit de
la voi.”
Mama Isabellei si a lui Robert
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„In ziua de 30.07.2012, dupa nu mai putin de opt ani de asteptari si sperante, tratamente si
lacrimi, sedinte de acupunctura, bioenergie, gemoterapie si homeopatie, trei inseminari artificiale si o
procedura de fertilizare in vitro (FIV-ul norocos, ii spunem noi), s-a nascut minunea noastra: MARIA.
Ne gandeam de mult sa trecem la fertilizarea in vitro, insa nu puteam, fiind stramtorati de
partea financiara. Tot cautand pe internet am gasit site-ul Asociatiei SOS INFERTILITATEA - unde am
gasit informatii utile, pretioase, sfaturi si marturii ale celor care au invins in LUPTA CU
INFERTILITATEA.
M-am inarmat cu rabdare si am asteptat demararea programului, cu speranta de a fi acceptati.
Si iata ca in luna august 2011 ne-am depus dosarul la clinica, am asteptat cu sufletul la gura, iar in
septembrie am aflat ca suntem ACCEPTATI. Din acel moment au inceput pentru noi “Marile Sperante”.
Suma decontata de Minister nu este foarte mare, tinand cont de cheltuielile adiacente pe care
le-am suportat noi, dar a fost de un real ajutor.
In octombrie 2011 am inceput tratamentul, in decembrie aflam ca ni se va indeplini visul de a fi
parinti, iar 9 luni mai tarziu s-a nascut ingerasul nostru.
Vrem sa multumim SOS INFERTILITATEA pentru implicare si eforturile depuse, multumim
Ministerului pentru deschiderea de a ajuta cuplurile cu probleme si de a creste natalitatea si, nu in
ultimul rand, multumim lui DUMNEZEU!”
Mama Mariei

*****
„Dupa 10 ani de lacrimi si incercari nereusite, in data de 30.08.2012 a venit pe lume fiul nostru
Mihai Alexandru, care ne-a schimbat viata! Sansa noastra a fost Subprogramul de fertilizare in vitro,
sprijinul acordat de stat, care ne-a dat curajul sa incercam TOTUL pentru a avea acest copil. Va
multumim si consideram ca toate familiile merita sansa de acces la fericirea de a avea un copil!”
Parintii lui Mihai
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„Zece ani am luptat ca sa avem un copil, am mers de nenumarate ori la medic, am facut toate
tratamentele posibile, fara succes. Ni s-a spus ca singura noastra sansa este fertilizarea in vitro, dar
ne-am lovit de bariera financiara. Nu am fi crezut si nu am sperat ca in Romania va fi posibil ca statul
sa finanteze fertilizarea in vitro, asa cum se intampla in toate celelalte tari din Europa. Dar iata ca am
avut aceasta uriasa sansa, care pentru noi a fost de de doua ori castigatoare! Astazi avem o fetita,
Sara, si un baietel, David, nascuti in data de 9 mai 2012. Ei sunt totul pentru noi! Ni se pare necesar si
corect ca acest program sa existe, in sfarsit Romania ofera sansa ca acesti copii sa vina pe lume in
familii care si-i doresc si nu ii pot avea decat cu ajutor medical!”
Mama Sarei si a lui David

*****

„Incercam sa avem un copil inca din anul 2004, am mai facut doua fertilizari in vitro inainte,
care ne secatuisera financiar. A treia fertilizare, cea prin Subprogram, a fost cu succes. Avem un
baietel minunat, Bogdan, nascut pe 21 august, si acum ne gandim si la o surioara pentru el.
Consideram ca si alte familii cu probleme de fertilitate ar trebui sa beneficieze de acest program si sa
traiasca o bucurie asa de mare ca a noastra!”
Mama lui Bogdan
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„Suntem casatoriti de 12 ani, tot de atatia ani ne doream un copil… Insa dupa doua sarcini
extrauterine, nu mai aveam nicio sansa ca minunea sa se intample natural, ne pierdusem orice
speranta.
Odata cu programul dvs, sperantele noastre au recapatat aripi si tinem sa va multumim pentru
ajutorul acordat. Datorita dvs. si echipei medicale tinem azi in brate ceea ce ne-am dorit atat de mult,
aceasta minune de copil pe nume Darius Marian...”
Parintii lui Darius

*****
„Am 38 ani, sunt din Craiova si datorita programului national de fertilizare in vitro sustinut
de Ministerul Sanatatii, dupa noua ani de incercari nereusite, suntem astazi fericitii parinti ai unei
fetite minunate, pe nume Alessia Maria, nascuta in august 2012. Ne dorim din suflet ca acest program
national FIV sa continue, pentru a face si alte cupluri atat de fericite. Va multumim si ramaneti in
gandurile noastre!”
Mama Alessiei
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„Va scriu in seara de dinainte de ziua in care il voi crestina pe puiul meu. Ne-am casatorit in
anul 1999 si din anul 2000 ne-am chinuit sa aducem pe lume un pui de om. Am facut multe
tratamente de stimulare, multe analize medicale, interventii laparoscopice, am facut 6 inseminari, dar
… nimic. Dupa 12 ani de asteptare, datorita acestui program FIV si unor doctori exceptionali, am reusit
sa aduc pe lume o minunatie de copil. Ma pregatesc de botez si multumesc tuturor care s-a implicat in
acest proiect pentru acest dar ceresc, pe nume Luca.
Mult succes tuturor oamenilor care vor copii, sa reuseasca! Doamne ajuta!”
Mama lui Luca

*****
„Mi-am dorit dintotdeauna copii, de doua ori mi-a fost dat sa ma bucur de un test de
sarcina pozitiv, dar ambele sarcini s-au dovedit extrauterine. Am suferit enorm, am varsat multe
lacrimi amare, am crezut ca totul s-a sfarsit pentru mine. Medicii mi-au spus ca singura mea sansa
ramasese fertilizarea in vitro. Cu ajutorul medicilor si cu finanatarea partiala din Subprogram, am
reusit sa dau nastere celui mai reusit si frumos copil, David Vladimir, nascut pe 20 august 2012. Va
multumesc!”
Mama lui David

*****
7

„Zece ani de incercari si de tratamente! Imi pierdusem speranta, nu am cuvinte sa descriu
toate starile de spririt prin care am trecut. Datorita Suprogramului si unor doctori cu suflet de aur si de
un profesionalism desavarsit, mi-am recapatat speranta. Viata mea s-a schimbat, in data 17 iulie 2012
au venit pe lume cele doua minuni ANDREI si MARIA, care ne lumineaza zilele. VA MULTUMIM DIN
SUFLET!”
Mama Mariei si a lui Andrei

*****
„Ne doream foarte mult un copil, in ultimii trei ani am mers de multe ori la medici, atat in orasul
nostru, cat si la Bucuresti, am facut numeroase tratamente. Singura posibilitate de a face fertilizare in
vitro era un imprumut bancar, pe care nu il puteam obtine, insa am aflat de existenta Subprogramului
si am depus dosarul, am asteptat cu nerabdare sa se aprobe. Am reusit! Sofia Ioana, nascuta pe 20
iunie 2012, este cel mai mare dar, este totul pentru noi! Mult succes in actiunea voastra, SOS
Infertilitatea, sunteti niste persoane deosebite, meritati tot respectul. Le doresc tuturor celor care lupta
cu infertilitatea sa isi indeplineasca visul!”
Mama Sofiei

*****
8

„Povestea mea incepe cu 6 ani in urma, cand l-am cunoscut pe cel ce avea sa devina iubirea
vietii mele, cu care m-am si casatorit. Ne doream cu ardoare un copilas. Am stat fara griji in primul an
de casatorie, asteptand sa se intample minunea. Asteptarea si incercarile au fost insa zadarnice. Am
apelat la internet pentru a afla mai multe cauze ale nereusitei noastre. Asa am inceput sa ne
documentam pe larg despre posibile cauze ale infertilitatii legate atat de partea feminina, cat si de cea
masculina. Documentati eram, insa trebuia sa intalnim si un medic specialist care sa ne ajute sa gasim
cauza nereusitei noastre de a avea un bebelus. Asa a inceput calvarul, umbland pe la mai multi medici.
Fiecare isi dadea cu parerea, ne recomanda diferite analize, controale si tratamente, dar fara niciun
rezultat. Cauza problemei noastre a ramas neelucidata mult timp. Sufleteste eram obositi. Toti
cunoscutii nostri aveau copilasi, numai noi nu. Tristetea incepuse sa se cuibareasca in sufletele
noastre, iar neincrederea in noi si in cei din jur era din ce in ce mai mare.
In iarna lui 2010, Dumnezeu a auzit glasul rugaciunilor noastre si ne-a ajutat sa intalnim un
doctor specialist pe probleme de infertilitate de cuplu. Am inceput din nou cu analize si controale. Intrun final am aflat o presupusa cauza a necazului nostru. In primavara lui 2011 am incercat o inseminare
artificiala, care a esuat. Iar dezamagire si durere. Dl. doctor ne propune in final si ultima alternativa de
a putea obtine sarcina mult dorita: fertilizarea in vitro. Problema era ca trebuia sa strangem suma de
bani necesara. Urma sa-l contactam pe dl. doctor cand eram pregatiti sufleteste si financiar pentru o
ultima incercare. Insa nu a trecut mult timp de la discutia pe care o avusesem cu dl. doctor, si intr-o zi
primesc un telefon de la cabinetul dumnealui cum ca statul subventioneaza o parte din costurile unei
proceduri FIV, printr-un program national. Am fost bucuroasa de primirea acestei vesti, pentru ca asa
aveam sansa sa incep tratamentul si procedura in sine. Am depus dosarul la comisie, acesta fiindu-mi
si aprobat. Cand am primit raspunsul, bucuria a fost foarte mare. Priveam cu mai multa incredere in
viitor. Am inceput tratamentul de stimulare ovariana pe 18 noiembrie prin protocol lung, punctia a fost
pe 3 decembrie, embriotransferul a avut loc pe 6 decembrie de Sf. Neculai, iar vestea ca sunt o
viitoare mamica mi s-a confirmat prin analiza beta pozitiv pe care am facut-o pe 15 decembrie. Am
repetat analiza ca sa fiu sigura! Prima persoana pe care am auntat-o a fost sotul, iar apoi pe dl. doctor.
Bucurie mare, dar si teama pe masura. Pe 28 decembrie 2011 sarcina a fost confirmata si ecografic,
cand am auzit primele batai ale inimioarei fiintei ce luase viata in interiorul meu. Nu o sa uit niciodata
aceste date!
Sarcina a fost cu multe peripetii, dar cu ajutorul lui Dumnezeu si al echipei de doctori care m-a
ingrijit, am reusit sa dau nastere unui minunat baietel sanatos, pe nume ALECSIS, pe 26 iulie, la
maternitatea Cuza-voda din Iasi.
Pe aceasta cale tin sa multumesc celor ce m-au ajutat sa pot deveni mama, tuturor celor care
au contribuit la existenta acestui program si tuturor medicilor care fac minuni. Toata viata ii voi
multumi lui Dumnezeu ca m-a ajutat sa-i intalnesc pe acesti oameni deosebiti si ca mi-a fost dat sa
traiesc aceasta mare bucurie de a simti in pantece cum se dezvolta o noua fiinta si ca pot sa tin in
brate pruncul mult dorit. Doamne ajuta!”
Mama lui Alecsis
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Alte sute de dosare au fost aprobate între timp, un număr important de alți
bebeluși urmează să se nască. Dar, cum spuneam, pentru noi nu atât numărul
contează. Și dacă am fi schimbat viața unei singure familii, dacă în urma campaniei
nostre fie și doar un singur copil s-ar fi născut intr-o familie care altfel nu l-ar fi
putut avea – pentru noi, voluntarii SOS Infertilitatea, ar fi rămas cu siguranță lucrul
de care suntem cei mai mândri în viață.
Echipa de voluntari SOS Infertilitatea
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