המקום פנוי עבור שם וסמל המוסד הרפואי
ט'  /OBGYN/000/IVF /0005מרץ 1998

טופס הסכמה :הפרייה חוץ גופית לאשה מתרומת ביציות
OVA DONATION
إستمارة موافقة :إخصاب خارج الجسم ) (IVFالمرأة عبر التب ّرع بويضات
إن العالج بتبرع بويضات معروض على النساء المرشحات لعالج بإخصاب خارج الجسم ،اللواتي ال يُنتجن بويضات من تلقاء أنفسھن ،لسبب نقص مبيضات أو إثر فشل
مبيض ﱟي تا ﱟم ،أو في الحاالت التي يكون فيھا رد فعل المبيضات لألدوية الحاثﱠة على وضع البويضات متدنيًا ،وفي حاالت وجود عيب في البويضات يمنع إخصابھا السليم .يتم
ي.
ي أخ َذ من بنك السائل المنو ﱢ
ي و /أو بسائل منو ﱟ
إخصاب البويضات المتبرﱠع بھا بسائل الزوج المنو ﱢ
يتم عالج المرأة التي ُو ِجدَت مناسبة لعالج  IVFبتبرع بويضات ،بمستحضرات ھورمونيﱠة ،اإل ْس ْترُو ِجين وبالتالي البروجسترون ،بشكل دوريﱟ ،ذلك لتھيئة السائل ال ﱠر ِح ِم ﱢي
لتلقﱢي األجنﱠة التي ستنمو بعد إخصاب البويضات المتبرﱠع بھا .من الممكن تنفيذ العالج الھورمون ﱢي في توقيت يناسب إرجاع األجنﱠة مباشرة بعد اإلخصاب أو في موعد متأخر
الھورموني بالتوازي ،يجب تجميد األجنة الناتجة عن اإلخصاب واالحتفاظ بھا في بنك األجنة حتى الموعد الذي يُقَرﱠر فيه
أكثر .في الحاالت التي ال يُعطى فيھا العالج
ﱡ
إعادتھا إلى جسم المرأة.
إن نسب األحمال الناتجة عن أجنﱠة مج ﱠمدة ت ﱠمت إماعتھا ،متدنية عن تلك الناتجة عن أجنﱠة لم تُ َج ﱠمد.
بعد إرجاع األجنﱠة إلى ال ﱠر ِحم ،يجب االستمرار بالعالج الھورمون ﱢي الداعم حتى إجراء فحص الدم الستيضاح وجود حمل .إذا تطوﱠر حمل ،يُ ْستَ َمرﱡ بالعالج الھورمون ﱢي ح َسب
توجيھات الطبيب المعالِج.
اسم المرأة /שם האשה_____________ _________________ _________________ ________________ :
َر ْقم الھ ُِويﱠة /ת.ז.
اسم األب /שם האב
الشخصي /שם פרטי
االسم
اسم العائلة /שם משפחה
ﱡ
اسم ال ﱠزوج /שם הבעל____________ _________________ ___________________________________ :
َر ْقم الھ ُِويﱠة /ת.ז.
اسم األب /שם האשה
الشخصي /שם פרטי
االسم
اسم العائلة /שם משפחה
ﱡ
نعلن بھذا ونقر بأننا تلقينا شرحًا شفھيًّا مف ﱠ
صالً من الدكتور _______________________ ______________________
الشخصي /שם פרטי
االسم
اسم العائلة /שם משפחה
ﱡ
عن وجود عيب أو نقص في بويضات جسم المرأة وعن الحاجة إلى تبرع ببويضات كأساس لعالجات ) IVFفي ما يلي" :العالج"(.
كما ُوضﱢحت لي /لنا المخاطر والمضاعفات المذكورة المترتبة عن استخدام مستحضرات ھورمونيﱠة بما فيھا :تخ ﱡثر في األوردة ،انسدادات وأورام في أعضاء تناسلية أنثويﱠة.
معلوم لي /لنا وأنا /نحن أدرك /ندرك أن استمارة الموافقة ھذه ھي ملحق الستمارة موافقة على إخصاب خارج الجسم ،فيھا شرح شامل عن اإلجراء ،العوارض الجانبية،
المضاعفات والمخاطر المترتبة عن تنفيذ إخصاب خارج الجسم.
أنا /نحن أوافق /نوافق على أن يقوم الطبيب باختيار المتبرعة بالبويضة التي سيتم استخدامھا ،ح َسب اعتباره المطلق ،ولن يُس َمح لي /لنا بمعرفة ھ ُِويﱠة المتبرعة ،أو مزاياھا،
أو أي تفصيل آخر متعلﱢق بھا أو بعائلتھا.
ضح لي /لنا أنه تُجرى على بويضة المتبرعة فحوص مختلفة ،إالﱠ أنه ليس من شأن ھذه الفحوص أن تمنع انتقال أمراض بصورة مطلقة.
ُو ﱢ
ضح لي /لنا أن استخدام البويضة المتبرﱠع بھا ليس ضمانة على أن تحمل المرأة و /أو تلد.
ُو ﱢ
كما أنه ھناك احتمال قائم لمضاعفات في أثناء الحمل والوالدة ،كما تُحْ تَ َم ُل والدة طفل /أطفال في حالة صحية ،جسمانية ،أو نفسية ،غير سليمة ،أو ذي /ذوي عاھة ،أو غير
ي.
ي انحراف آخر عن العاديﱢ ،كما يُمكن حصول ذلك في الحمل العاد ﱢ
طبيع ﱟي /طبيعيﱢين ،كما ذي /ذوي ميول وراثية أو أ ﱢ
أمنح /نمنح بھذا موافقتي /نا على إجراء العالج.
أنا /نحن على علم ،كما أنﱠني /نا أوافق /نوافق على أن يُنَفﱠذ العالج واإلجراءات األخرى جميعھا بيد َمن سيُلقى عليه القيام بذلك ،ح َسب أنظمة المستشفى وتعليماته .كما أنﱠني/
ق /نتل ﱠ
نا لم أتل ﱠ
ق ضمانة أنﱠه ستُجرى ك ﱡلھا أو سيُجرى قسم منھا بيد إنسان معيﱠن ،شريطةَ أن تُجرى بالمسؤوليﱠة
ال ُمتﱠبعة في المستشفى ،كما يقضي القانون.
ي /مندوبينا القانونيﱢين ،وباسم كل َمن سيحلﱡ محلﱢي /محلﱠنا ،عن كل ادعاء أو دعوى من أي نوع
أنا /نحن أتنازل /نتنازل بھذا باسمي /نا ،باسم ورثتي /نا ،تركتي /نا ،ومندوب ﱠ
في ما يتعلﱠق أو ينتج كلﱢه بـ /عن الفحوص والعالجات التي سيت ﱡم إجراؤھا لغرض تنفيذ اإلخصاب ،من اختيار البويضة والمتبرعة ،أو مزاياھا الشخصية ،الوراثية،
الروحانية ،الجسمانية ،مسقط رأسھا ،أو الطائفة المحسوبة عليھا ،كما تجاه الطفل الذي سيولد ،إذا ُولِد ،جنسه ،مرآه الخارج ﱢي ،طبعه ،مزاياه ،أو حالته الصحية.
أنا /نحن أوافق /نوافق وأعلن /نعلن أن الطفل الذي سيولد من تبرع البويضات سيحمل اسمي /نا وسيُ َع ﱡد ابني /نا كامالً وفي كل أمر ،بما فيه النفقة والميراث.
ي لمتب ﱢرع
في حال استخدام سائل منو ﱟ
ي مج ﱠمد ،رغم الفحوص كلھا التي تجرى عليه ،ليس من شأنه أن يمنع انتقال أمراض بصورة مطلقة.
ضح لي /لنا أن استخدام سائل منو ﱟ
ُو ﱢ
ي نفسه ،وح َسب اعتباره
ي الذي سيتم استخدامه في إخصاب البويضة ،أو السائل المنو ﱢ
أنا /نحن أوافق /نوافق على أن يقوم الطبيب باختيار المتبرع أو المتبرعين بالسائل المنو ﱢ
المطلق ،ولن يُس َمح لي /لنا بمعرفة ھُ ِويﱠة اإلنسان الذي سنستخدم سائله المنو ﱠ
ي لتلقيح البويضة ،أو مزاياھا ،أو أي تفصيل آخر متعلﱢق به أو بعائلته.
ي /مندوبينا القانونيﱢين ،وباسم كل َمن سيحلﱡ محلﱢي /محلﱠنا ،عن كل ادعاء أو دعوى من أي نوع
أنا /نحن أتنازل /نتنازل بھذا باسمي /نا ،باسم ورثتي /نا ،تركتي /نا ،ومندوب ﱠ
ي والمتبرع ،أو مزاياھا الشخصية،
في ما يتعلﱠق أو ينتج كلﱢه بـ /عن الفحوص والعالجات التي سيت ﱡم إجراؤھا لغرض تنفيذ التلقيح ،من التلقيح نفسه ،من اختيار السائل المنو ﱢ
الوراثية ،الروحانية ،الجسمانية ،مسقط رأسه ،أو الطائفة المحسوب عليھا ،كما تجاه الطفل الذي سيولد ،إذا ُولِد ،جنسه ،مرآه الخارج ﱢي ،طبعه ،مزاياه ،أو حالته الصحية.
ي سيحمل اسمي /نا وسيُ َع ﱡد ابني /نا كامالً وفي كل أمر ،بما فيه النفقة والميراث.
أنا /نحن أوافق /نوافق وأعلن /نعلن أن الطفل الذي سيولد نتيجة السائل المنو ﱢ
____________________
_________________________________
الساعة /שעה
التاريخ /תאריך
____________________________________
_________________________________
توقيع الزوج /חתימת הבעל
توقيع المرأة /חתימת האשה
)في حالة امرأة متزوجة /במקרה של אשה נשואה(
أقرﱡ بھذا بأنﱠني شرحت شفھيًّا للمرأة /للزوجين الوارد أعاله كلﱠه ،بالتﱠفصيل المطلوب ،وبأنﱠھا /ھما وقﱠعت /وقﱠعا على الموافقة أمامي ،بعد أن اقتنعت بأنﱠھا /ھما فھت /فھما
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شروحي كاملةً.
___________________
اسم الطﱠبيب/ة  /שם הרופא/ה
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______________________
توقيع الطﱠبيب/ة  /חתימת הרופא/ה
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_______________
َر ْقم الرﱡ خصة /מס' רשיון
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