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 טיפולי הפרייה חוץ גופית: טופס הסכמה

IVF 
  إستمارة موافقة على ع*جات إخصاب خارج الجسم

  
  :عامٌّ  .1
  :المحتملة ھي افي الخصوبة، أسبابھ خللا/خصاب خارج الجسم في حا!ت وجود  جرىيُ 

  .انسداد أو إصابة في عمل قناة فالُوب •

  .باضةا/تشويشات في  •

  .عيوب في السائل المنويِّ  •

  .مناعيَّةمشاكل  •

  .لسبب غير واضح عقم •

  .أخرى أسباب •
أيَّام  3 -1مدة ل محضن البويضات الُمخَصبَة فيتُحفظ . في أساس الع_ج، َشْفط بويضات من َمبيض المرأة وإخصاب البويضات بُحَجْيرات الزوج المنويَّة

  .الموصلتين بين رِحم المرأة والمبيض/ القناتين الموصلة/ قناة فالُوبوتُدخل، بعدھا، إلى رِحم المرأة أو إلى 
  :إحتما<ت النَّجاح

، أو في الحوض، ين، بظواھر مرضية مرافقة في الرِحم، في القناتين، في المبيضينإن احتما!ت نجاح الع_ج متغيرة ومتعلقة بعمر الزوجين، بحالة المبيض
، وبعوامل  نوعيةب من غير . من غير الممكن حساب احتمال حدوث حمل في كل حالة بدقة، إنما من الممكن حساب مدى ا!حتما!ت. أخرىالسائل المنويِّ

  .الممكن أن نضمن أو أن نعرف، مسبَّقًا، أن إخصاب بويضات المرأة سينجح، وأنه، من جراء ذلك، سيولد طفل
  إن نسبة و!دات الحيِّ في دورة ع_جية واحدة تراوح %. 25و% 10إن احتما!ت نجاح حدوث حمل في دورة ع_جية واحدة تراوح بين 

  .ينتھي با/جھاض حا!ت الحملحيث إن نحو ربع من % 18و% 8بين 
 غير العاديين، من المحتمل، في إخصاب خارج الجسم، أن يولد طفل أو أطفال في حالة صحية، جسديَّة، أو نفسيَّة، غير سليمة، بمن فيھم أصحاب العاھات أو

، كما ھو ممكن حدوث ذلك في إخصاب طبيعيٍّ عاديٍّ    .كما ذوو الميول الوراثية أو أيِّ انحراف آخر عن الطبيعيِّ
  :ع*ج ھورمونيٌّ . 2

  . لذلك، فإن واحًدا من أھداف الع_ج ھو الحصول على عدد كبير من البويضات. توجد ع_قة بين عدد ا�جنة الُمدَخلَة إلى الرِحم واحتما!ت النجاح
ويزيد بھذا . ويزيد من احتمال َشْفط بويضات أكثر جريباتإن استخدام ا�دوية يتيح تجنيد عدد أكبر من ال. وحيد ُجريبتنضج، في دورة شھريَّة عاديَّة، غالبًا، 

الغّدة  محور مادنات مختلفة، وأخرى /خيُستخدم قسم من ا�دوية لحثِّ المبيض، ويُعطى قسم منھا لموازنة ھورمو. احتمال الحصول على أجنَّة أكثر ل�رجاع
ل بھذا نجوٌع زائد في الع_ج المبيض - النخامية   .فيُحصَّ

  :مخاطر الع*ج الھورمونيِّ . 3
، في أحيان متقاربة، إلى حثِّ مبيضيٍّ  م غالبًا ما يكون خفيفًا ويتمثَّل بانتفاخ البطن، آ!م ال المفرطإن الحث . مفرطيؤدِّي الع_ج الھورمونيُّ بطن، تضخُّ

ع طفيف لسوائل في البطنينالمبيض أسابيع على شفط البويضات، لكن في حال حدوث حمل، من الممكن أن تدوم  4 -3تزول العوارض بعد نحو . ، وحتى تجمُّ
  .الشرب الكثير، و! حاجة، غالبًا، إلى مكوث سريريٍّ في المستشفىوكع_ج، تكفي الراحة . العوارض مدة أطول

ًزا زائًدا للدم. صعب نادران أكثرالمتوسط أو ال فرطالمحثٌّ ال في الحثِّ الصعب . إن الحثَّ المتوسط يشمل، با/ضافة إلى ما ذكر أع_ه، الغثيان، ا/سھال، وتركُّ
حتى إنه بُلِّغ عن حا!ت منفردة . أو الُكْليَتَْين/ القلب و قصور فيمضاعفات نادرة أخرى تشمل . لجلطة دمويَّة كما نضوح في الرئتينخطر ھناك %) 5 -0.5%(

  .دعت الحاجة فيھا إلى قطع أطراف أو انتھت حتى بالموت
ق أو نزيف في المبيضھو  يجب التنويه بخطر نادر آخر لغرض  )تنظير جوف البطن) (روسكوبياب! فتح البطن أو(يوجب ھذا التعقيد تدخ_ً جراحيًّا . فتل، تمزُّ

  .ينغ حتى عن الحاجة إلى استئصال المبيضفي أحيان بعيدة، بُلِّ . الفتل حل
لم يتمَّ تصديق ھذه التقارير في . بعد الع_ج بعوامل إخصاب ينتقارير منفردة، تفحص إمكانية ارتفاع نسبة سرطان المبيض ، مؤخًرا،ظھرت في ا�دبيات الطبية

  .اكم وستُعرف نتائجھا بعد سنين، فقطأبحاث أخرى وتُذكر ھنا لغرض ا!نتباه، ھذا �ن المعلومات ما زالت في طور التر
كما من الممكن أن تتطور . انقطاع الحيض، من الممكن أن تظھر عوارض جانبية تشبه تلك المتعلقة بنمبكًرا للمبيض ماًدافي الحا!ت التي يشمل فيھا الع_ج إخ

  .ةرمونيَّة نادرللمستحضرات الھو حساسيةإن ال. أو التوقف عن الع_ج/ أكياس مبيضيَّة توجب شفطھا و
  .إن التبليغ المبكِّر للمعالِج بعوارض غير عادية يسھِّل التشخيص والع_ج المبكِّر

  :فحص مختبريٌّ وباNمواج فوق الصوتيَّة.  3
إن  .Cو B ن النوعينيرقان مولل HIVقبل البدء بالع_ج، با/ضافة إلى الفحوص المتعارف عليھا، يُطلب من الزوجين إجراء فحوص دم ل�جسام المضادة لـ 

  .أو أولتراساوند مھبلي/ تطور الجريبات في المبيضات ھي فحوص دم ھورمونيَّة و ومتابعة لمراقبة المتبعة الوسائل
  :شفط البويضات وإخصابھا .4

تُنفَّذ العملية، في . ، وفي أحيان نادرة، عبر البطناساوندولترا�تُنفَّذ العملية، عادة، عبر المھبل بتوجيه . موضعيٍّ أو عامٍّ يُنَفَّذ الشفط، غالبًا، تحت تأثير تخدير 
  .)تنظير جوف البطن(روسكوبيا بسطة ال_احا!ت نادرة، بو

  .البويضة بُحَجْيرات السائل المنويِّ في ظروف مختبر خاصة تلقيحيُجرى ا/خصاب بعد 
  :مخاطر شفط البويضات

إن المخاطر ا�ساسية الناتجة من إدخال إبرة إلى . حتى ا�لم، وتُطلب بعدھا الراحة عدًدا من الساعاتإن عملية شفط البويضات منوطة بعدم الشعور بالراحة 
   .إن التلوث الحاصل في الحوض ھو أمر نادر، ويزول، عادة، بوساطة ع_ج بالمضادات الحيوية. المبيض ھي التلوث والنزيف
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في حا!ت نادرة، . إن التلوث يقلل من احتما!ت حدوث حمل. أو /بعاد قنوات أو مبيضات متضررة اجُخرقد تدعو الحاجة، أحيانًا، إلى إجراء عملية تصريف 

ث وقد تصل إلى ضرورة استئصال الرحم ، تقريبًا. من الممكن أن تتعقَّد حالة التلوُّ في أحيان بعيدة، يكون النزيف . يحدث النزيف الطفيف في كل َوْخٍز مبيضيٍّ
  .نادر الحدوث لكنه ممكن ىا/ضرار بالمعإن . رِحمالو ينمبيضالدم، إجراءات لوقف النزيف، استئصال  أكثر حدة ويستوجب نقل

  :) מיקרומניפולציה( المعالجة الصغرية. 5
  :ا�ھداف ا¢تية حقيقھي إجراء مختبريٌّ يُنَفَّذ لغرض ت المعالجة الصغرية

  ا`خصاب 5.1
كما في الحا!ت التي لم تكن فيھا، في الماضي، إخصابات . نوعية السائل المنويِّ متدنية ! تمكِّن من إخصاب عاديٍّ  تُنفَّذ العملية في الحا!ت التي تكون فيھا

  . ا/خصاب عيب كان في ألبتَّة، أو أنه كانت فيھا نسبة إخصاب منخفضة، أو أن
  .بويضة بُحَجْيَرة سائل منويٍّ منفردة باستخدام ا/بر المجھريَّة، ويتمُّ بھا حقن الICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection)تُسمَّى التقنيَّة

  Hatching (Assisted(فراخ زيادة احتما<ت ا` 5.2
خ -، ومعناھاAZH (Assisted Zona Hatching)تُسمَّى التقنيَّة     .ع_ج غ_ف الجنين لتحسين الترسُّ

  . بطرائق آليَّة، كيماويَّة، أو بأشعة الليزرأو لتدقيق غ_ف الجنين " شبَّاًكا"أعدَّت الطريقة لتفتح 
  :المعالجة الصغرية مخاطر استخدام تقنيَّات

 ،إذا كانتغير أن المخاطر. ! تشير المتابعة، حتى اليوم، إلى ارتفاع معنويٍّ في الخطر على الو!دات. إن ھذه التقنيَّات ما زالت تُعرَّف كتقنيَّات تجريبيَّة
  .تقبل، فقطموجودة، ستعرف في المس

،  ICSIفي ما يتعلق بـ إن الرجال ذوي الضآلة المنويَّة الحادَّة قد ينقلون ھذه الصفة بالوراثة . طفيفً  لكن على نحوفقد تزيد التقنيَّة من احتمال اضطراب وراثيٍّ
  .إلى أبنائھم

  :ِحضانة الخدائج. 6
  .على ظروف نموٍّ مثاليَّة للجنين ف الحفاظلھد محضنأيَّام في  3 -1إن البويضات، وبعد ذلك ا�جنَّة، تُحفظ 

  ):اNجنَّة(إدخال البويضات الُمْخَصبَة . 7
  :من الممكن أن يُنَفَّذ ا/دخال بإحدى الطريقتين ا¢تيتين

  )E.T - Embryo Transfer( إدخال مباشر إلى الرِحم 7.1
  .تُنفَّذ العمليَّة، في الغالب، من دون تخدير. أيَّام على موعد ا/خصاب 3 -2نق الرِحم بعد مضيِّ تَُحمَّل ا�جنَّة في أنبوب ب_ستيكيٍّ وتُعاد إلى فضاء الرِحم عبر ع

  )Tubal transfer( إدخال إلى القناتين 7.2
، فقطإن الشرط المسبَّق ل�رجاع إلى القناة ھو وجود القناة في حالة سليمة، لذلك إن ھذه التقنيَّات ممكنة في الحا!ت التي ! وجود في   .ھا لعقم قناتيٍّ آليٍّ

ھناك اعتقاد أنه إذا كانت البويضات وخ_يا السائل المنويِّ أو البويضات الُمْخَصبَة . أيَّام ا�ولى في القناة 4 -3بصورة طبيعية، يتمُّ ا/خصاب ونموُّ ا�جنَّة في 
، ھناك احتمال لزيادة احتما!   .تُنَفَّذ العملية، أحيانًا، تحت تأثير التخدير. ت النجاحتُعاد إلى القناة، باستخدام المحيط الطبيعيِّ

  :من الممكن أن تُعاد إلى القناة
  : عملية اسمھا. البويضات وخ_يا السائل المنويِّ في يوم الشفط  7.2.1
GIFT (Gamet Intrafallopian Transfer). 
 ZIFT (Zygote Intrafallopionتسمَّى التقنيَّة  ال_قحة، لذلك ة في ھذه المرحلةالُمْخَصبَ تسمَّى البويضة . البويضات الُمْخَصبَة غداة الشفط 7.2.2

Transfer).  
من الممكن إعادة الجنين ). Tubal Embryo Transfer(  T.E.T، تسمَّى التقنيَّ )אמבריו( نموِّ الجنينالبويضات الُمْخَصبَة في مراحل متأخرة أكثر من  7.2.3

  .T.C.T.E.T )(Transe Cervical Tubal Embryo Transfer ، أو إلى فتحة القناة الرحِمية عن طريق عنق الرِحمب_بروسكوبيا البطنيةإلى فتحة القناة 
  ):اNجنَّة(مخاطر إعادة البويضات الُمْخَصبَة 

رِحم، أحيانًا، أضيق من أن يتيح إعادة، فينطوي توسيعه على يكون عنق ال. إن إعادة أجنة إلى الرِحم عملية سھلة نسبيًّا، تُنَفَّذ، عادة، من دون أية حاجة إلى تخدير
  .ألم خفيف

سطة ابوعندما تتم إعادة البويضات الُمْخَصبَة . أع_ه 4تحمل إعادة أجنة إلى فضاء الرِحم خطر حدوث التھاب في الحوض بمخاطره، كما ھو مفصل في البند 
يُدخل عبر جدار البطن عدد من ا�جھزة التي تمثل أعضاء الحوض وتتيح إجراء عمليات جراحية ) ZIFT أو GIFTفي عملي_ت مثل (إلى القناة  !بروسكوبيا

إلى فضاء البطن، يُتوقَّع ألم في الكتفين والبطن بعد  CO2إدخال غاز  !بروسكوبيا�نه يتم في الـ . تحت تأثير تخدير عامٍّ  !بروسكوبياتُجرى . بما فيھا إعادة أجنة
، ھو إصابة أعضاء البطن الداخلية )أع_ه 9البند (با/ضافة إلى مخاطر التخدير  ،ال_بروسكوبياإن الخطر المحتَمل في . وعدًدا من الساعات بعدھاالعملية فوًرا 

  ._بروسكوبيانادرة في البُلِّغ عن حا!ت موت . ، وا�وعية الدموية، فتوجب، أحيانًا، فتح البطن لغرض إجراء عمليات جراحية إص_حيةالمثانةا�معاء، : مثل
  
د اNجنَّة  .8   :مخاطر الحمل وتعدُّ

د ا�جنَّة في ع_جات ا/خصاب عالية بشكل خاص  إن المخاطر . في حا!ت تعدد ا�جنَّة، من المقبول أن يُعرض تخفيض أجنَّة%). 30حتى (إن نسبة تعدُّ
ر، ا ا/جھاض الفوريُّ أو ا/جھاض: المحتملة من جراء ھذه العملية ھي   .، والو!دة المبكرة)أع_ه 4أنظر البند (تھاب في الحوض بمخاطره كلھا لالمتأخِّ

ر، مسيل ماء مبكِّر، يوجبان وقف الحمل وو!دة خدائج د ا�جنَّة على مضاعفات مثل ا/جھاض المبكِّر أو المتأخِّ تشمل مخاطر الِخداج، في . ينطوي الحمل المتعدِّ
!ً في المستشفىما تشمله، إصابات حركية، إص تكون نسبة الو!دة بعمليات قيصرية عالية في الحمل المتعدد . ابات دماغية وعصبية، ومكوثًا سريريًّا مطوَّ

  .ا�جنَّة
 يوجب تدخ_ً جراحيًّا، واستئصال قناة، أحيانًا، لمنع ضرر) %1 -%5(كما يجب أن ننوه بوجود خطر متزايد في ع_جات ا/خصاب لحمل خارج الرِحم 

   .جسمانيٍّ أو خطر على حياة المرأة
  :مخاطر التخدير .9

  .إن التخدير عملية آمنة، نسبيًّا، لكن فيھا مخاطر
  

ھي ردُّ الفعل التحسُّسيُّ  )אפידורלית(بيدورالي التخدير ا/إن مخاطر . إن مخاطر التخدير الموضعيِّ ھي ردُّ فعل تحسُّسيٌّ بدرجات متفاوتة لموادِّ التخدير
أو ل�وتار الصوتية، نتيجة إدخال ا�نبوب إلى القصبة / تشمل مخاطر التخدير العامِّ ضرًرا ل�سنان و. بة العصبية في النصف ا�سفل من الجسدوا/صا

ا الموت، لذلك، إن التبليغ، مسبَّقًا، عن  سيَّة بدرجات متفاوتة للموادِّ المخدِّرة، وفي حا!ت نادرة جّدً يكمن في . تحسُّس لموادَّ ضروريٌّ الھوائيَّة، ظواھر تحسُّ
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  .ساعات على ا�قل، من خطر استنشاق محتًوى المعدة 6يخفِّض الصوم، مدة . )אספירציה(التخدير العامِّ خطر استنشاق محتًوى المعدة 
  :التجميد .10

ن أجنة بحالة جيدة، فقط، إضافة إلى التي أعيدت إلى المرأة دة يتمُّ حَسب ا!تفاقإن ا. يُنفَّذ ھذا ا/جراء عند تكوِّ في ع_جات أخرى، إن : ستخدام ا�جنة المجمَّ
. حال وجود حاجة إلى الحفاظ على ا�جنَّة لھدف إعادتھا في موعد متأخر، لسبب حالة المرأة في ذلك الوقت أو في )פונדקאות(الحمل البديلي  كانت، أو لغرض

د محوسب دة بدرجة حرارة تُحفظ ا�جنَّة ا. يُستخدم لغرض التجميد مجمِّ   .أنبوبيات داخل أنابيب أوسلزيوس،  196 –لمجمَّ
يجب على الزوجين، بعد خمس سنوات، أن يعلما المستشفى بطلبھما متابعة . بأمر من وزارة الصحة، من الممكن ا!حتفاظ با�جنة مجمدة مدة خمس سنوات

لتمديد مدة التجميد، فقط، موقع بيد المرأة التي أخَذت البويضة من جسمھا وزوجھا، ومصدَّق  تُنفَّذ مدة التجميد بعد تلقي طلب خطِّيٍّ . التجميد خمس سنوات أخرى
  .بتوقيع يدويٍّ للطبيب المسؤول

  :إحتما<ت التجميد ومخاطره
دة متدنِّية إن نسبة حا!ت الحمل بأجنة م. من الحا!ت% 50من الحا!ت، وينجح إجراء ا/ماعة في نحو % 75ينجح إجراء التجميد في نحو  %). 16 -%8(جمَّ

   .إن تجربة عشر سنوات حتى ا¢ن، ! تشير إلى خطر زائد. ! يُعرف ما إذا يوجد ھناك خطر بعيد المدى بو!دة أجنة مجمَّدة
  :الفشل التقنيُّ  .11

اليَّة تقنيَّة رقيقة، ، فعَّ إن نجاح العملية كلھا . منوطة بتشغيل أجھزة آليَّة وإلكترونيَّة يشمل ا/خصاب خارج الجسم سلسلة من العمليات الجراحية، العمل المختبريَّ
% 1من الممكن أن يحدث الفشل التقنيُّ في حتى . أحيانًا، وإن كانت متباعدة، من الممكن أن يفشل ا/خصاب في المستوى التقنيِّ . متعلق بعمل سليم لجھاز كامل

دة أو إماعتھامن الحا!ت، في مجال شفط البويضات، إخصابھا، إعادة    .ا�جنَّة، تجميدھا، ا!حتفاظ بھا مجمَّ
   מ"הח אנו/אני/ نحن، الموقَعْين أدناه/ أنا

  ")الزوج: "في ما يلي(__________ ___________________ ")المرأة: "في ما يلي( ____________________________
  .ז.ת/َرْقم الھُِويَّة   הבעל שם/اسم الزوج           .                 ז.ת/َرْقم الھُِويَّةשם האשה / اسم المرأة  

  ________________________________________نا شرًحا شفھيًّا من الدكتور / نا تلقيت/ نقر بأنني/ نعلن بھذا وأقر/ أعلن
     פרטי שם/ ا!سم الشخصيُّ     משפחה שם/اسم العائلة

  ").الع_ج: "في ما يلي(عن إجراءات الع_ج ا/خصابيِّ خارج الجسم 
لة في خصوص المراحل المختلفة، العوارض الجانبية، والمخاطر المحتملة المنوطة بالع_/ قرأت ن الموافقة بما فيھا التوضيحات المفصَّ نا / كما تلقيت. جنا بتمعُّ

لة عن تفاصيل لم تكن واضحة لي _ً عن أس/ من الطبيب المعالج توضيحات مفصَّ   نحن/ نا، وأنا/ ئلتينا وجوابًا مفصَّ
/ نحن أعلن/ ھا أنذا. نوافق على تنفيذ العمليات الجراحية والمختبرية المطلوبة كلھا، لغرض الزيادة من احتما!ت النجاح في كل واحدة من مراحل الع_ج/ أوافق

ح لي   .عاتقينا/ مستعدَّْين �خذ ھذه المخاطر على عاتقي/ مستعدة نحن / نا أنه تُحتمل مخاطر في كل واحدة من مراحل الع_ج، وأنا/ نا وفھمت/ نعلن أنه ُوضِّ
  ___________ __________________نا الحرة لفريق ا/خصاب خارج الجسم في / نا الكاملة بإرادتي/ نمنح بھذا موافقتي/ أمنح

  )שם המוסד/ اسم المؤسسة(                   
لة، أع_ه، كلھا، حَسب اعتباراتھم، ا�طباء، الممرضات، عاملي المختبر، مساعديھم، وكل فر يق برنامج ا/خصاب خارج الجسم، لتنفيذ إجراءات الع_ج المفصَّ

 وحَسب ا�نظمة والتعليمات المتبعة في المستشفى، وبالمسؤولية المتبعة فيه، وكما يقضي القانون، وإن المسؤول عن ا/خصاب سيكون
                         ).                  للملء في حال معالََجة خاصة(____ ______________________________________________

  )       הרופא שם/ اسم الطبيب(    
ح لي تي/ نا وفھمت/ ُوضِّ / سنحتاجھا، وأنه سأضطر/ نا تكاليف الع_جات كلھا التي سأحتاجھا/ نا أنه من المحتمل أن ! تغطي كفالة التأمين الصحيِّ خاصَّ

  .بنفسينا التكاليف المطلوبة/ نكمل بنفسي/ سنضطر، عند الحاجة، إلى أن أكمل
  .الكاملة بمسؤوليتنا/نقرر ھذا سيكون ذلك بمسؤوليتي/ ننسحب من برنامج الع_ج في أي وقت، لكن عندما أقرر/ نا أن أنسحب/ نحن على علم أنه من حقي/ أنا

 
  ____________: תאריך/ التاريخ    ___________________     ____________________: חתימות/ التوقيع

                                הבעל/ الزوج                         האשה/ المرأة                               
ا وقَّعا على الموافقة أمامي، بعد أن اقتنعت بأنَّھما فھما شروحي أقرُّ بھذا بأنَّني شرحت شفھيًّا للمرأة ولزوجھا الوارد أع_ه كلَّه، بالتَّفصيل المطلوب، وبأنَّھم

  .كاملةً 
      ___________________           _______________                               ______________________  

خصة                                   ה/חתימת הרופא/  ة/توقيع الطَّبيب                                        ה/שם הרופא/   ة/اسم الطَّبيب   רשיון' מס/ َرْقم الرُّ
                              

 
  
  

  


