
Sibieni din eprubeta
In Sibiu se va inaugura in curand o clinica de fertilizare "in vitro" in cadrul Polisano. Patronul clinicii,
doctorul Ilie Vonica, se fereste sa vorbeasca despre acest eveniment, dar recunoaste ca mai asteapta doar
cateva avize.
  In urma cu 28 de ani, in Anglia, se nastea primul copil din lume conceput in afara corpului uman, sub
indrumarea doctorului R.G Edwards. Metoda, cunoscuta acum sub numele de fertilizare in vitro (FIV), a
revolutionat medicina si s-a extins rapid in intreaga lume. Pe 20 mai 1995, un medic roman, Ioan
Munteanu, a inaugurat Centrul de Fertilizare in Vitro din Timisoara, primul din Romania. Un an mai
tarziu, dr. Munteanu reuseste prima fertilizare in vitro din tara, iar copilul nascut in urma acesteia este
Daniel Ioan, care in 6 februarie 2006 a implinit 10 ani.
  Sibienii ar putea avea si ei in curand un astfel de centru. Parintele investitiei de la Sibiu este nimeni altul
decat doctorul Ilie Vonic. El mai urca astfel o treapta a succesului. Sibianul milionar din Top 300 vrea sa
infiinteze in acest an, in cadrul Clinicii Polisano, al saselea centru de fertilizare in vitro din tara.
  
  Clinica lui Vonica se extinde
  Dupa ce a inaugurat la Sibiu primul spital privat din zona Transilvaniei, care ofera conditii de spitalizare
occidentale, Ilie Vonica vine cu o noua provocare. Unul dintre cei mai avuti oameni ai Sibiului este pe
cale sa reuseasca infiintarea unui centru de feritilizare in vitro. Data la care se va deschide oficial centrul
de fertilizare asistata nu a fost facuta publica deocamdata, dar se preconizeaza a fi undeva la inceputul
lunii mai.
  Ilie Vonica nu a dorit sa comenteze informatia obtinuta de SIBIANUL, spunand ca va face acest anunt la
momentul potrivit. "Deocamdata nu doresc sa comentez in niciun fel informatia dvs. Noi incercam,
intr-adevar, sa facem acest lucru la Sibiu, dar mai avem de primit niste avize, mai sunt multe de facut. Va
voi putea spune mai multe atunci cand voi avea certitudinea ca vom deschide o astfel de clinica de
fertilizare la Sibiu", a spus cu discretie, Ilie Vonica. Potrivit unor surse din cadrul Clinicii Polisano, o
parte din aparatura necesara acestui centru a fost adusa, iar in prima faza, doctorii sibieni vor fi asistati de
o echipa de specialisti din Austria.
  
  Banatu-i fruncea
  Tehnica fertilizarii in vitro a fost adusa prima oara in tara la Timisoara, in urma cu zece ani. Au urmat
apoi Clujul si Bucurestiul.
  Profesorul Ioan Munteanu de la Clinica de Obstetrica si Ginecologie Bega, cel care a facut pentru prima
data o fertilizare in vitro in Romania, a acceptat sa stea de vorba cu reporterul SIBIANUL. "E foarte bine
ca se mai deschide inca o clinica de fertilizare in vitro, mai ales in Sibiu, pentru ca locuitorii din zona
aceea aveau de ales doar intre Cluj, Bucuresti sau chiar Timisoara", este de parere Ioan Munteanu.
  
  Statul nu incurajeaza fertilizarea in vitro
  Potrivit profesorului Munteanu, romanii accepta mult mai usor acum ideea de fertilizare in vitro decat in
urma cu 10 ani. "Erau reticenti. Se intrebau ce vor zice colegii acelor copii, atunci cand vor creste, ca
sunt facuti in pahar? Acum oamenii s-au obisnuit cu ideea, dar, din pacate, statul roman nu ajuta familiile
care nu pot avea un copil prin metode naturale", mai spune dr. Munteanu. Din acest punct de vedere,
"pionierul" fertilizarii in vitro in Romania este foarte indignat, mai ales pentru ca in aproape toata
Europa, acest procedeu este suportat, in parte, de stat, dar si pentru ca, daca ar tine cont de statistici,
populatia Romaniei ar putea sa scada dramatic in 100 de ani, din cauza diferentei mari intre natalitate si
mortalitate. "Este absurd ca un cuplu care este sanatos tun sa isi doreasca un copil si sa aiba nevoie de o
fertilizare in vitro, dar sa nu aiba bani pentru ea, iar mai apoi sa moara de batranete, in conditiile in care
acel cuplu plateste asigurari de sanatate la stat. Este trist, pentru ca acel cuplu are nevoie de ajutorul
statului acum, nu atunci cand ajutorul statului nu le mai poate aduce bucuria de a avea propriul copil",
spune, cu regret, prof. univ. dr Ioan Munteanu. Pe de alta parte, Romania nu are inca o lege in acest
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domeniu, astfel ca fertilizarile in vitro se fac pe baza normelor europene.
  
  Ovulul si spermatozoidul se "intalnesc" in eprubeta
  Fertilizarea "in eprubeta", denumita pe scurt FIV, este aplicata in medicina in tratamentul nereusitei
sarcinii in mod natural in cadrul cuplului, din anul 1978. Dar iata pe scurt cum se face fertilizarea in
vitro, potrivit informatiilor de pe pagina de internet a clinicii din Timisoara:
  Dupa stimularea hormonala a ovarelor, ovocitele (ovocitul este celula germinativa feminina) sunt
extrase si se pun in contact cu spermatozoizii sotului intr-un recipient ("eprubeta"). Spermatozoizii vor
fecunda ovocitele si astfel se vor obtine embrioni care vor fi introdusi in uterul viitoarei mame, unde
acestia vor continua sa se dezvolte in conditii ideale, rezultand sarcina.
  Astfel nu mai sunt necesare trompele uterine, deoarece ovocitele fecundate sunt reintroduse in cavitatea
uterina, sub forma de embrioni, dupa trecerea prin "eprubeta". Metoda este aplicabila, astfel, si femeilor
care fie au trompele uterine infundate, fie acestea nu mai sunt functionale si la care nu mai este posibila
inlaturarea chirurgicala a acestei cauze de sterilitate. Acest procedeu medical a cunoscut o larga
raspandire in ultimii 20 de ani, dupa nasterea primului copil prin FIV in anul 1978, fiind astazi aplicata si
in tratamentul altor cauze de sterilitate. Practic, in momentul de fata, doar jumatate din tratamentele de
FIV se adreseaza sterilitatii cauzate de boli ale trompelor uterine.
  Metoda se mai numeste gresit si "fertilizare artificiala", deoarece fertilizarea ovocitului de catre
spermatozoizi are loc la fel ca si in mod natural, doar ca nu in interiorul corpului mamei. Nu fertilizarea in
sine, ci doar locul unde aceasta are loc este "artificial". 
  Pentru a putea incepe o fertilizare in vitro, mai intai medicii trebuie sa pregateasca mama din punct de
vedere emotional. Urmeaza, apoi, stimularea terapeutica a ovulatiei. Procedura dureaza cel mult o luna si
jumatate. In tot acest timp, pacienta este monitorizata ecografic si hormonal, in final fiind implantati trei
embrioni dintre care rezista cei mai puternici, existand insa si sarcini cu tripleti. 
  Rata de sarcini prin fertilizare in vitro depinde de cauzele care determina sterilitatea, dar si de varsta
pacientei. In lumea intreaga se considera ca rata de reusita este de 25%-35%. 
  
  Fertilizarea in vitro in lume
  Fertilizarea in vitro este privita si permisa in mod diferit in functie de politica fiecarui stat. Esecul
referendumului pe tema fertilizarii in vitro din Italia, de anul trecut, este considerat o victorie a Papei
Benedict al XVI-lea care a ramas ferm in fata acuzatiilor de implicare in politica statului italian si a cerut
episcopilor sa sustina boicotul consultarii populare, afirmand ca "manipularea embrionilor este contrara
iubirii umane, vocatiei barbatului si femeii". Pozitia oficiala a Bisericii este aceea ca fertilizarea in vitro
nu poate fi permisa decat cu materialul genetic al sotilor si ca "fiinta umana este inviolabila de la
conceptie". De asemenea, nu se permite decat cuplurilor sterile sa apeleze la fertilizarea in vitro, iar toti
cei trei embrioni trebuie implantati o data si nu pot fi congelati. Donatia de ovule si embrioni, pentru care
amenzile pot ajunge la 600.000 de euro, este ilegala. In Spania, alt stat unde influenta catolica este
puternica, este permisa donarea de ovule si embrioni, precum si pastrarea embrionilor pentru mai multe
tentative de fertilizare.
  Şi Elvetia permite toate acestea, mai putin existenta mamelor purtatoare, iar in SUA erau interzise, pana
nu demult (legea fiind in curs de modificare), doar experientele pe embrioni, nu si utilizarea lor in
scopuri reproductive. Dupa aprecierile specialistilor, numai legea germana se aproprie, ca restrictii, de cea
italiana. 
  
  Romania nu are lege
  In Romania, din pacate, o lege privind fertilizarea in vitro nu este inca in vigoare existand insa o
adevarate epopee pe aceasta tema. Legea privind sanatatea reproducerii si reproducerea umana asistata
medical a fost discutata in legislatura precedenta, fiind adoptata de Camera Deputatilor, modificata apoi
de Senat pentru ca in aceasta- legislatura sa ajunga pe masa presedintelul Basescu pentru promulgare.
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Traian Basescu a sesizat insa Curtea Constitutionala privind neconstitutionalitatea unor articole din lege.
Prin Decizia Nr.418 din 18 iulie 2005, Curtea Constitutionala a admis neconstitutionalitatea mai multor
articole astfel ca legea este din nou pe masa legislativului.
  Textul votat initial de deputati prevedea ca tehnicile de reproducere umana asistata medical permise de
lege sunt: inseminarea artificiala, fecundarea in vitro si transferul de embrioni, iar cele interzise sunt:
inseminarea artificiala si transferul de embrioni post-mortem, interventiile la cazurile de infertilitate
cauzate de varsta si la cuplurile care nu pot face dovada unei vieti comune stabile. De asemenea, legea nu
stabilea clar sanctiunile penale in cazul practicilor interzise.
  
  Biserica aproba
  Comisia de Bioetica din cadrul Sinodului Bisericii Ortodoxe Romane este de acord cu feritilizarea in
vitro, dar numai cu anumite conditii. "Biserica sprijina procrearea. Aceasta problema este putin mai
complexa, pentru ca e vorba de implicare etica si religioasa. Noi suntem de acord cu procrearea, dar
numai atunci cand nu e vorba de anomalii, cum ar fi prelevarea de la rude sau de la oameni care sunt in
afara unui cuplu. De asemenea, nu suntem de acord cu bancile de sperma, dar, repet, Biserica sprijina
procrearea in cadrul unui cuplu", a declarat, pentru SIBIANUL, IPS Laurentiu Streza, mitropolit al
Ardealului.
  
  Banca de sperma
  La Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Prof.dr. Panait Sarbu" din Bucuresti functioneaza unica
banca de sperma din Romania. Pentru cateva sute de mii de lei, femeile pot gasi in baza de date un "super
tatic" pentru copilul lor. Nu orice barbat poate sa isi doneze sperma. Pentru aceasta, el trebuie sa fie
sanatos tun, sa fie fertil, aratos si, de preferinta, cu studii superioare. 
  
  Clinici de fertilizare artificiala in Romania
  Centrul de fertilizare in vitro de la Clinica de Obstetrica-Ginecologie Bega, Timisoara
  Centrul Medical Medsana, Bucuresti
  Centrul Medical Sabyc, Bucuresti
  Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie Giulesti
  American Medical Center, Bucuresti
  Centrul de Fertilizare in Vitro din Cluj Napoca
  
  4.000 de euro pentru a deveni parinti
  Oricat de mult si-ar dori si oricat de sanatosi ar fi, nu toti sibienii vor putea avea acces la aceasta tehnica
revolutionara. Fericirea celor care vor sa devina parinti si nu pot face acest lucru pe cale naturala costa
cel putin 1.000 de euro, adica peste 35 de milioane de lei vechi. Prof. dr. Ioan Munteanu, de la Timisoara,
spune ca, desi acolo s-a facut pentru prima data fertilizare in vitro in Romania, tot acolo preturile sunt
cele mai mici. Dar, in functie de clinica, daca este de stat sau particulara, o fertilizare poate trece de 2.000
de euro. In Bucuresti, o fertilizare ajunge chiar la 3.000 de euro. La aceasta suma se adauga si costul
tratamentului de stimulare hormonala, astfel ca se poate ajunge pana la 4.000 de euro, metoda nefiind
subventionata de stat.
  Chiar si la "preturile mici" practicate in Timisoara, la care se adauga experienta echipei doctorului
Munteanu, nu sunt mai mult de 100 de cupluri care trec prin aceasta experinta intr-un an. 
  
  Milioane de bebelusi in vitro
  Intr-o clinica din Marea Britanie se nastea in urma cu 28 de ani, Louisa Brown, primul "bebelus"
conceput in eprubeta. Lesley si John Brown au fost primul cuplu care a apelat cu succes la procedura de
fertilizare in vitro. Dupa patru ani, a doua fiica, Natalie, a fost conceputa in acelasi fel, devenind al 40-lea
bebelus nascut in vitro. In iunie 1983, s-au nascut la Centrul Medical Flinders din Australia primii tripleti
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rezultati in urma unei fertilizari in vitro, iar in 1984, la Melbourne se nasc primii cvadrupleti. De atunci si
pana acum, la nivel mondial cifra bebelusilor conceputi in vitro depaseste un milion.
  
  Testat pe vedete
  Fertilizarea in vitro nu a ramas fara rasunet in lumea vedetelor. In 2002, actrita Alex Kigston din
serialul "Spitalul de Urgenta" a urmat procedurile de fertilizare in vitro inainte de a o naste pe fetita ei,
Salome. Tot pentru aceeasi metoda de conceptie a optat si canadianca Celine Dion care a ramas
insarcinata dupa sase incercari. Şi actrita Brooke Shields a avut mai multe tentative de fertilizare in vitro
pana si-a adus pe lume bebelusul, in timp ce Anthea Turner, fosta prezentatoare TV, a suferit un soc cand
a aflat ca metoda fertilizarii in vitro nu i-a adus sarcina dorita.
  
  Englezii cei mai libertini
  La zece ani dupa prima fecundare in eprubeta, in Anglia a inceput si comercializarea embrionilor, fapt
interzis in mai multe tari. Congelati in azot la temperatura de -180 de grade Celsius, embrionii pot fi
implantati omolog (in cadrul cuplului) in uterul mamei sau eterolog (in afara cuplului) in uterul altei
femei, chiar si la multi ani dupa moartea unuia sau ambilor parinti. In conditii de laborator, embrionii
supravietuiesc 10 ani. Datorita noii tehnologii, exista posibilitatea ca parintii sa moara intr-un secol, iar
copiii lor sa se nasca in secolul urmator sau este posibil ca fratii sa se nasca la o distanta de 100 de ani
unul de altul. Prin metodele de fertilizare in vitro, notiunea de mama s-a extins. Au aparut asa -zisele
mame substitutive sau mame "purtatoare" care, gratis sau pe bani, prin intermediul unor agentii
specializate in acest domeniu, isi ofera uterul spre a primi embrioni straini fecundati artificial. Se poate
intampla ca un copil sa aiba trei mame: cea care a donat ovulul, mama purtatoare si mama proprietara de
drept. In aceste conditii copilul poate avea doi tati si zece bunici. 
   
  Mama Recordurilor
  Adriana Iliescu este femeia pe care fertilizarea in vitro a adus-o in Cartea Recordurilor. Nacuta la 31
mai 1938, anul trecut, in ianuarie, femeia a dat nastere unei fetite sanatoase tun, Eliza Maria, acum in
varsta de un an si doua luni. Desi a demonstrat ca se poate, Adriana Iliescu a sfatuit femeile sa nu incerce
sa ii urmeze exemplul, pentru ca ea a fost o exceptie. Unul dintre medicii care a avut un aport la acest
record medical a fost acelasi care a facut pentru prima data fertilizare in vitro in Romania, prof.dr. Ioan
Munteanu. Acesta a indus menstruatia care nu mai exista, cu ajutorul unui tratament. Adriana Iliescu a
nascut doi copii, insa numai unul a supravietuit, Eliza Maria, nascuta inainte de termen, la putin peste 8
luni, in greutate de 1,400 grame. Adriana Iliescu a nascut dupa 9 ani de tratament in diverse clinici de
specialitate din tara. Din cauza varstei, ea nu a alaptat. Cazul ei este o premiera in Romania, dar si in
lume, fiind extrem de rare situatiile in care o femeie poate da nastere unui copil dupa 55-60 de ani.
Romanca a detronat-o astfel pe indianca Mahapatra, care a nascut la "doar" 65 de ani. 
  Dupa ce cazul Adrianei Iliescu a facut inconjurul lumii, Ministerul Sanatatii a incercat sa stopeze astfel
de cazuri, fixand o limita de varsta pentru astfel de procedee, la 54 de ani, dar legea fertilizarii in vitro nu
exista nici acum in Romania.
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