إلـــی املرحـــاض لقضـــاء الحاجـــة ( و مـــن األفضـــل أنتســـتخدم
ـتحم بال ـ ّـدوش مل ـ ّـدة قصی ــرة.
مرحاضــاً فرنجیــاً) ک ــا یمکنه ــا أن تس ـ ّ
یجــب تنــاول األدویــة بد ّقــة کاملــة وفقـاً لتوجیهــات الطّبیــب املعالج.
ال ترتکی تناول األدویة إال باستشارة الطبیب و عند قلّة األدویة قومـی
بإعداها وتناولیها بشکل منتظم .و ال تنسی إعداد األدویة قبل أن تنفد.
الدم اســبوعین بعــد نقل األج ّنــة فی مرکز
یجــب الخضــوع لفحوصــات ّ
اإلنجاب و عالجالعقم.
یجب االمتناع من رفع األشیاء الثّقیلة .
یجــب تج ّنــب العالقــة الحمیمــة ح ّتــی تســمع د ّقات قلــب الجنین فی
السونّار .
ّ
البدنی.
یجب االمتناع من النشاط
ّ

•
•
•
•
•
•
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تنقل االَج ّنة الی داخل ال ّرحم

خاصــة
التــی تــم تحضیرهــا مــن قبــل مــن خــال عنــق الرحــم بقســطرة ّ
لهــذه العملیــة الــیالرحــم دون اصطــدام  .و بعــد  30إلــی  60ثانیــة
م ــن اس ــتقراراألج ّنة داخ ــل الرح ــم تس ــحب القس ــطرةبه ــدوء (برف ــق)
و تخ ــرج م ــن ال ّرح ــم و تُســلّم ال ــی املخت ــر ح ّت ــی متّ ــت اإلجــراءات
الخاصــة علیهــا للتأکّــدمــن خــروج األج ّنــة مــن القســطرة الــی ال ّرحــم.
ّ
ـم نق ــل  2إل ــی  3أج ّن ــة
ع ــدد األج ّن ــة القابل ــة لل ّنق ــل مح ـ ّـد ٌد حی ــث یت ـ ّ
فــی هــذه املرحلــة .و إذا تجــاوز عــدداألج ّنــة هــذا املقــدار یتــم تجمیــد
األج ّنــة الزائــدة بســائل النیرتوجــن ألجــل اســتخدامها فــی املراحــل اآلتیة.
ملـــدة
بعـــد نقـــل األج ّنـــة ینصـــح للمریضـــة أن تســـریح
ّ
نصـــف ســـاعة إلـــی ســـاعة کاملـــة فـــی أقســـام املستشـــفی.

کیف تنقل األج ّنه الی داخل ال ّرحم و الرعایة الصح ّیه بعد نقلها
يتــم نقــل األجنــة التــي وصلــت اىل مرحلــة النقــل خــال اليــوم الثــاين اىل
الثالــث(  24الــی  48ســاعة بعــدتلقیــح البویضــات فــی املختــر) مــن
جمــع البويضــة حيــث ينقــل الجنــن عــن طریــق املهبــل و عنــق الرحــم
اىل الرح ــم .و ع ــدد األجن ــة یــراوح م ــن  4ال ــی  8ف ــی ه ــذه املرحل ــة.
إنّ عمل ّیـــة نقـــل األج ّنـــة لیســـت عمل ّیـــة معقّـــدة .و ال تحتـــاج
الـــی التخدیـــر فلذلـــک لیـــس مـــن الواجـــبأن تکـــون املریضـــة
علـــی ال ّریـــق بـــل ینصـــح أن تـــأکل وجبـــة الفطـــور کاملـــة .
لنقــل األجنــة تخضــع املریضــة للفصوحــات الطب ّیــة ال ّنســائیة و تتمـ ّـدد
عل ــی الرسی ــر للفح ــص بحی ــثم ــن األفض ــل أن یک ــون رأس ــها أس ــفل
م ــن رجلیه ــا .ک ــا ینص ــح أن تک ــون مثانته ــا ملیئ ــة ح ّت ــی یق ــعالرح ــم
ـم إظهــار عنــق
فــی امتــداد املهبــل فتسـ ّهل بذلــک عملیــة النقــل .و یتـ ّ
ـاص للتعقیــم و تنظف
الرحــم مبنظــار طبــی ثـ ّ
ـمیغســل املهبل بســائل خـ ّ
مدخــل املهبــل الــی ال ّرحــم بشــاش مع ّقــم .و عنــد ذلــکتنقــل األج ّنــة

النصائح و اإلرشادات الالزمة بعد نقل األج ّنة:
بعـــد نقـــل األج ّنـــة ال تحتـــاج املریضـــة إلـــی اســـراحة کاملـــة و
یمکنه ــا أن تع ــود ال ــی حیاته ــاالیوم ّی ــة حی ــث تس ــتطیع أن تذه ــب
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