CONVENI COL·LABORACIÓ 2018
CRA Clínica Sagrada Família i FLG Associació de Famílies Lesbianes i Gais

El Centre de Reproducció Assistida Clínica Sagrada Família vol donar
suport a les persones homosexuals en el seu desig de formar una
família. Fa anys que CRA Sagrada Família atén tant parelles de dones
com dones lesbianes solteres i amb la voluntat de normalitzar el seu
accés a la reproducció assistida, des del CRA Sagrada Família adaptem
els tractaments de reproducció assistida a les necessitats del col·lectiu.
Entenem que no es tracta d’un problema de fertilitat, sinó d’accés a
l’embaràs. Per això, a banda d’adaptar tota la documentació i oferir la
maternitat compartida mitjançant el Mètode ROPA, som el primer
centre a Espanya en oferir la Inseminació Natural, un tractament
respectuós i no medicalitzat que vol fer partícips directes totes dues
dones en el procés d’embaràs.
Creiem que és important facilitar l’accés a la maternitat de les dones
lesbianes i ajudar en el camí a la paternitat dels homes gais i persones
transsexuals, tot donant suport als socis de la FLG.
CRA Clínica Sagrada Família acorda els següents beneficis a les sòcies
i socis de la FLG:
•
•
•
•

1a visita gratuïta
15% descompte en les tècniques de reproducció assistida a
parelles de dones: Inseminació Natural, Inseminació Artificial
(IAD), Fecundació in Vitro (FIV) i Mètode ROPA.
Condicions avantatjoses en la imatge timelapse del
desenvolupament embrionari en els tractaments de Fecundació
in Vitro.
Preus preferents en analítica general i en els estudis més
freqüentment realitzats (hormonals basals, proves de coagulació
i cariotip) tant per a parelles de dones com d’homes.

Per gaudir d’aquests beneficis, serà necessària la presentació del
certificat de soci expedit per la FLG- Associació de Famílies
Lesbianes i Gais, i informar-ho en el moment de demanar una
primera visita al centre.

