
إلـــی املرحـــاض لقضـــاء الحاجـــة ) و مـــن األفضـــل أن  تســـتخدم 

مرحاضـــاً فرنجیـــاً( کـــا یمکنهـــا أن تســـتحّم بالـــّدوش ملـــّدة قصیـــرة. 

• یجـــب تنـــاول األدویـــة بدّقـــة کاملـــة وفقـــاً لتوجیهـــات الطّبیـــب املعالج. 
• ال ترتکی تناول األدویة إال باستشارة الطبیب و عند قلّة األدویة قومـی 
بإعداها و  تناولیها بشکل منتظم .و ال تنسی إعداد األدویة قبل أن تنفد. 

• یجـــب الخضـــوع لفحوصـــات الّدم اســـبوعین بعـــد نقل األجّنـــة فی مرکز 
اإلنجاب و عالج  العقم. 

• یجب االمتناع من رفع األشیاء الّثقیلة . 
• یجـــب تجّنـــب العالقـــة الحمیمـــة حّتـــی تســـمع دّقات قلـــب الجنین فی 

الّسونّار. 

• یجب االمتناع من النشاط البدنّی. 
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التـــی تـــم تحضیرهـــا مـــن قبـــل مـــن خـــالل عنـــق الرحـــم بقســـطرة خاّصـــة 

لهـــذه العملیـــة  الـــی  الرحـــم  دون اصطـــدام . و بعـــد 30 إلـــی 60 ثانیـــة 

ـــق(  ـــدوء )برف ـــن اســـتقراراألجّنة  داخـــل الرحـــم تســـحب القســـطرة  به م

ـــراءات  ـــت اإلج ـــی متّ ـــر حّت ـــی املخت ـــلّم ال ـــم و تُس ـــن الرّح ـــرج م و تخ

الخاّصـــة علیهـــا  للتأکّـــد  مـــن خـــروج األجّنـــة مـــن القســـطرة الـــی الرّحـــم. 

ـــة  ـــی 3 أجّن ـــل 2 إل ـــّم نق ـــث یت ـــّدٌد حی ـــل مح ـــة للّنق ـــة القابل ـــدد األجّن ع

فـــی هـــذه املرحلـــة. و إذا تجـــاوز عـــدد  األجّنـــة هـــذا املقـــدار یتـــم تجمیـــد 

األجّنـــة الزائـــدة بســـائل النیرتوجـــن ألجـــل اســـتخدامها فـــی املراحـــل اآلتیة. 

ملـــّدة  تســـرتیح  أن  للمریضـــة  ینصـــح  األجّنـــة  نقـــل  بعـــد 

أقســـام  املستشـــفی.  فـــی  کاملـــة  إلـــی ســـاعة  نصـــف ســـاعة 

النصائح و اإلرشادات الالزمة بعد نقل األجّنة:

ــة و  ــرتاحة کاملـ ــی اسـ ــة إلـ ــاج املریضـ ــة ال تحتـ ــل األجّنـ ــد نقـ • بعـ
ـــب  ـــتطیع أن تذه ـــث تس ـــة حی ـــا  الیومّی ـــی حیاته ـــود ال ـــا أن تع یمکنه

کیف تنقل األجّنه الی داخل الرّحم و الرعایة الصحّیه بعد نقلها

يتـــم نقـــل األجنـــة التـــي وصلـــت اىل مرحلـــة النقـــل خـــالل اليـــوم الثـــاين اىل 

الثالـــث) 24 الـــی  48 ســـاعة بعـــد  تلقیـــح البویضـــات فـــی املختـــر( مـــن 

جمـــع البويضـــة حيـــث ينقـــل الجنـــن عـــن طریـــق املهبـــل و عنـــق الرحـــم  

ـــة.  ـــذه املرحل ـــی ه ـــی 8 ف ـــن 4 ال ـــرتاوح م ـــة ی ـــدد األجن ـــم .و ع  اىل الرح

إّن عملّیـــة نقـــل األجّنـــة لیســـت عملّیـــة معّقـــدة. و ال تحتـــاج 

الـــی التخدیـــر فلذلـــک لیـــس مـــن الواجـــب  أن تکـــون املریضـــة 

الّریـــق بـــل ینصـــح أن تـــأکل وجبـــة الفطـــور کاملـــة.   علـــی 

ـــة الّنســـائیة و تتمـــّدد  لنقـــل األجنـــة تخضـــع املریضـــة للفصوحـــات الطبّی

ـــفل  ـــها أس ـــون رأس ـــل أن یک ـــن األفض ـــث  م ـــص بحی ـــر للفح ـــی الرسی عل

ـــی یقـــع  الرحـــم  ـــة حّت ـــا ملیئ ـــا. کـــا ینصـــح أن تکـــون مثانته مـــن رجلیه

فـــی امتـــداد املهبـــل فتســـّهل بذلـــک عملیـــة النقـــل.  و یتـــّم إظهـــار عنـــق 

الرحـــم مبنظـــار طبـــی ثـــّم  یغســـل املهبل بســـائل خـــاّص للتعقیـــم و تنظف 

مدخـــل املهبـــل الـــی الرّحـــم بشـــاش معّقـــم. و عنـــد ذلـــک  تنقـــل األجّنـــة 
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