
• مراجعـــة الطّبیـــب املعالـــج فـــی الیـــوم الثـــاين أو الثّالـــث مـــن فـــرة الحیـــض 
لفحـــص املبایـــض و الرحـــم مـــن خـــال عملیّـــة التّنظیـــر الّداخـــي )الّســـونّار(.

• الخضوع لإلختبارات الهرمونیّة ألجل اإلباضة
ـــد  ـــونّار لتحدی ـــورة الس ـــوع لص ـــب الخض ـــّدوايئ یج ـــاج ال ـــرة الع ـــون ف ـــی غض • ف

ـــتخدمة. ـــة املس ـــض لألدوی ـــتجابة املبای ـــدی اس م
• حقُن دواٍء یُدَعی HCG  إلطاق البویضات

• بعد حوايل 36 ساعة من حقن HCG  یتّم اختیار البویضات.
الرعایة الّصحیّة و النصائح الطّبیّة بعد التلقیح الصناعی )بعد نقل الجنین(

• ساعة واحدة الی ساعتین بعد نقل الجنین یسمح للمریضة أن تغادر املستشفی.
• ینصح  أن تتجّنب الّنشاطات الشدیدة املجِهدة

ـــدید  ـــق الّش ـــرة للقل ـــُب الظـــروف املُثی ـــدوء الّنفـــي و تجنُّ ـــاظ باله • یجـــب االحتف
ـــی 16  ـــد 14 ال ـــّدم( بع ـــات ال ـــّدم )فحوص ـــارات ال ـــادًة اختب ـــمُّ ع ـــراب.  و یت و االضط

ـــن. ـــل الجنی ـــن نق ـــوم م ی
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:)  IVF( خطوات إجراء عملیّة التلقیح الّصناعی
ـــة  ـــد البیئ ـــل متهی ـــٍد ألج ـــهٍر واح ـــّدة ش ـــة مل ـــة عاجیّ ـــرأة لخطّ ـــع امل ـــی البدایةتخض ف
ـــی بویضـــات بالغـــة ســـلیمة  ـــاد فـــرص الحصـــول عل املامئـــة فـــی جســـم املـــرأة و ازدی
ـــة  باســـتخدام أدویـــة  حیـــث تتضّمـــن هـــذه الخطّـــة العاجیـــة حقـــن األدویـــة الهرمونیّ

ـــض . ـــز املبای تحفی
ـــب  ـــد املناس ـــد املوع ـــل تحدی ـــض ألج ـــونّار للمبای ـــدم و الّس ـــات ال ـــّم فحوص ـــا یت ک
ألخـــذ البویضـــات ثـــّم تتوفّـــر إمکانیّـــة رؤیـــة البویضـــات بالتنظیـــر الّداخـــي )الّســـونّار( 
فـــی غضـــون العملیـــة التـــي ال تحتـــاج الـــی تخدیـــر کامـــل بـــل یکتفـــی فیهـــا بتخدیـــر 
ـــق  ـــن طری ـــة ع ـــرة خاّص ـــلیمة بإب ـــة الس ـــات البالغ ـــار البویض ـــّم اختی ـــيٍّ .و یت موضع
ـــّدة 4  ـــی أقســـام املستشـــفی مل ـــود ف ـــی الرّق ـــاج املریضـــة ال ـــث تحت ـــل حی فتحـــة املهب
ـــي  ـــة الت ـــات املنوی ـــات بالحیوان ـــح البویض ـــّم تلقی ـــذ یت ـــط. فحینئ ـــاعات فق ـــی 8 س إل
ـــّم تســـتغرق  ـــة . ث ـــاء املراحـــل التحضیریّ ـــد انته ـــر بع ـــی املخت ـــن الرجـــل ف ـــذت م أِخ
ـــل  ـــّم نق ـــک یت ـــد ذل ـــام بع ـــة أیّ ـــی ثاث ـــن إل ـــر یومی ـــی املخت ـــن ف ـــو الجنی ـــل من مراح
الجنیـــن الـــی الرّحـــم بالعیـــادة الخارجیـــة حیـــث ال تحتـــاج هـــذه العملیّـــة الـــی 

ـــفی. ـــی املستش ـــود ف الرّق

اإلجراءات الازمة قبل عملیّة التّلقیح الّصناعی
ــاع  ــب اتّبـ ــة یجـ ــات الازمـ ــوع للفحوصـ ــج و الخصـ ــب املعالـ ــارة الطبیـ ــد زیـ بعـ

ــة : ــوات التّالیـ الخطـ
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ـــة  ـــة الحمیم ـــود العاق ـــع وج ـــاح م ـــنة دون نج ـــّدة س ـــاب َ مل ـــزّوج اإلنج ـــاول ال إذا ح
ـــن ـــن الزوجی ـــة بی الکافی

 یقال : إّن الزوج )أو الزوجة( مصاٌب بالعقم.
فُـــرَص نجـــاح الحمـــل تعتمـــد علـــی أســـباب کثیـــرة . منهـــا عمـــر املـــرأة ، صّحـــة 
الرجـــل ، عـــدد العاقـــات الحمیمـــة بینهـــا ، و موعـــد العاقـــة الحمیمـــة.و یلجـــأ الـــی 

ـــي: ـــا ی ـــم م ـــباب العق ـــت أس ـــح ( إذا کان ـــة IVF   ) التلقی ـــوع للعملیّ الخض
• وجود مشکلة يف فالوب الرحم

• وجود مشکلة يف املنوات الحیویّة للرجل
• وجود مشکلة يف مبیض املرأة

ــل عـــدد الحیوانـــات  إّن التدخیـــن و اإلدمـــان علـــی الکحـــول و املخـــّدرات قـــد تُقلِـّ
ـــاء. ـــد الّنس ـــة عن ـــة اإلباض ـــی عملیّ ـــاأل ف ـــبِّب اخت ـــال و تُس ـــد الرج ـــة عن املنوی

)  IVF( ما هو التلقیح الّصناعی
ـــم  ـــاج العق ـــال ع ـــة يف مج ـــازات العجیب ـــدی اإلنج ـــن إح ـــر م ـــي یعت ـــح الّصناع التلقی
ـــة للرجـــل فـــی املختـــر  ـــات املنوی ـــارة عـــن تلقیـــح بویضـــات املـــرأة بالحیوان و هـــو عب

ـــی الرحـــم . ـــق الرحـــم ال ـــن خـــال عن ـــح م ـــد التلقی ـــا بع ـــم نقله ث
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