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«∆ιευκρινίσεις
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αφορούν

ΠΡΟΣ:
1. Φαρµακεία ΕΟΠΥΥ
2. Επιτροπές Εξωσωµατικής
γονιµοποίησης
3. Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις
ΕΟΠΥΥ
4. Ελληνική Μαιευτική και
Γυναικολογική Εταιρεία
Αποστολή µε e-mail

σε

θέµατα

Υποβοηθούµενης

Αναπαραγωγής»
Με αφορµή ερωτήµατα που έχουν τεθεί υπ’ όψιν της ∆ιευθύνσεώς µας θα θέλαµε
να διευκρινίσουµε τα ακόλουθα:
Σε περιπτώσεις προσπαθειών υποβοηθούµενης αναπαραγωγής που λαµβάνουν χώρα
µε σπέρµα δότη ο ΕΟΠΥΥ ζητά από τις τράπεζες σπέρµατος πιστοποιητικό τήρησης της
ισχύουσας νοµοθεσίας. Το γεγονός αυτό αποτυπώνεται στο επικαιροποιηµένο έντυπο
παραποµπής όπως έχει κοινοποιηθεί µε το υπ’ αριθµ. ∆Β4Α/Φ36/οικ. 21171/26-5-2015
έγγραφό µας και αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΕΟΠΥΥ (πεδίο «Υποβοηθούµενη
Αναπαραγωγή»). Μεταξύ των όσων προβλέπει το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο για τις
τράπεζες σπέρµατος και πρέπει να περιλαµβάνονται στο πιστοποιητικό θα θέλαµε να
διευκρινίσουµε ότι, µε βάση τον νόµο 3305/2005 (17/Α/27-01-2015), άρθρο 8-∆ιάθεση
γαµετών και γονιµοποιηµένων ωαρίων, παράγραφος 7: «Προκειµένου για διάθεση
σπέρµατος, ο δότης πρέπει να µην έχει συµπληρώσει το τεσσαρακοστό έτος της
ηλικίας του, ενώ προκειµένου για διάθεση ωαρίων η δότρια πρέπει να µην έχει
συµπληρώσει το τριακοστό πέµπτο έτος της ηλικίας της». Επιπρόσθετα, µε βάση το άρθρο
9-Ειδικοί περιορισµοί, παράγραφος 2: «Τα τέκνα που προέρχονται από γαµέτες του ίδιου
τρίτου δότη δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα δέκα, εκτός εάν πρόκειται για
1

ΑΔΑ: ΩΒΗ0ΟΞ7Μ-ΝΑΘ
γέννηση νέου τέκνου από ζεύγος το οποίο έχει ήδη αποκτήσει τέκνο από γαµέτες του εν
λόγω δότη».
Με βάση τα ανωτέρω οριζόµενα, οι Επιτροπές Εξωσωµατικής του Οργανισµού
καλύπτονται (όσον αφορά στην ηλικία του δότη και στον αριθµό των τέκνων) εάν οι
τράπεζες σπέρµατος βεβαιώνουν ότι ο δότης σπέρµατος δεν έχει συµπληρώσει το
τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας του ή εάν τα τέκνα που προέρχονται από γαµέτες του ίδιου
τρίτου δότη δεν υπερβαίνουν τα δέκα, εκτός εάν πρόκειται για γέννηση νέου τέκνου από
ζεύγος το οποίο έχει ήδη αποκτήσει τέκνο από γαµέτες του εν λόγω δότη.
Σας ενηµερώνουµε ότι εκδόθηκε η απόφαση 6901 (ΦΕΚ 2639/Β/08-12-2015) η οποία
αφορά στην ίδρυση και λειτουργία των τραπεζών κρυοσυντήρησης. Η Εθνική Αρχή
Ιατρικώς Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής θα εκδώσει, µε βάση το εν λόγω ΦΕΚ, άδειες
λειτουργίας για τις τράπεζες κρυοσυντήρησης γεγονός που θα διευκολύνει τις Επιτροπές
του Οργανισµού στην εξέταση των αντίστοιχων περιστατικών.
Τέλος, διευκρινίζεται το γεγονός ότι τα δύο σπερµοδιαγράµµατα που απαιτούνται στις
περιπτώσεις εξωσωµατικής γονιµοποίησης θα πρέπει να απέχουν µεταξύ τους κατ’
ελάχιστο 75 ηµέρες το ένα από το άλλο, ενώ το παλαιότερο εξ’ αυτών θα πρέπει να µην
απέχει περισσότερο από ένα έτος από την ηµεροµηνία εξέτασης του περιστατικού από την
Επιτροπή Εξωσωµατικής γονιµοποίησης. Για το λόγο αυτό στον ιστότοπο του Οργανισµού
και στο πεδίο «Υποβοηθούµενη Αναπαραγωγή/Νέα ειδικά έντυπα παραποµπής» έχει
αναρτηθεί

επικαιροποιηµένο

έντυπο

παραποµπής

που

αφορά

στην

εξωσωµατική

γονιµοποίηση.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ
Επ. Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πειραιώς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
1.Υπουργείο Υγείας
Γραφείο Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας Υγείας ∆ιεύθυνση
Περίθαλψης Ασφαλισµένων ΕΟΠΥΥ
2. Γραφείο Προέδρου
3. Γραφείο Αντιπροέδρου
4. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος
Πλουτάρχου 3, 10675 Αθήνα
5.Πανελλήνιος Φαρµακευτικός Σύλλογος
Πειραιώς 134 & Αγαθήµερου, 11854 Αθήνα
6. Τµήµα Επεξεργασίας και Ελέγχου Συνταγών (ΚΜΕΣ)
7. Η∆ΙΚΑ ΑΕ
Λ. Συγγρού 101 & Λαγουµιτζή 40, 11745 Αθήνα

Υγειονοµικής
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8. Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή Οργάνωσης & Σχεδιασµού Αγοράς Υπηρεσιών
Υγείας
9.
∆ιεύθυνση
Πληροφορικής
ΕΟΠΥΥ,
Τµήµα
Σχεδιασµού
Συστηµάτων/Υπηρεσιών
10. Υ.ΠΕ.∆Υ.ΦΚΑ
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