
  

الکشـــوفات نتائـــج موجبـــة یجـــب  مراجعـــة الطبیـــب التّبـــاع 
ــة.  ــة الالزمـ ــادات الطبّیـ االرشـ

ـــق  ـــی داخـــل الرحـــم. و ینقـــل عـــن طری ـــه ال ـــة  لنقل ـــة کامل صّحی
األنابیـــب الناعمةجـــّداً الـــی عنـــق الرحـــم. 

اإلرشادات الطّبّیة و النصائح الّصّحّیة بعد إجراء العملّیة: 
ـــّدة  ـــة مب ـــد العملّی ـــادة بع ـــاص بالعی ـــم الخ ـــی القس ـــة ف • الرعای

ـــدة   ـــاعة واح س
ـــة  ـــّم رعای ـــة ث ـــراء العملّی ـــد إج ـــة بع ـــة التالی ـــی اللیل ـــة ف • الرعای
املریضـــة کل لیلتیـــن مـــرّة واحـــدة فـــی مرحلتین ( بیـــن لیلـــة و 

ـــة(  لیل
• التجنـــب مـــن أکل األطعمـــة املثیـــرة للغـــازات و النفـــخ و اإلکثـــار 

مـــن أکل الفواکـــه و الخـــراوات
• االسرتاحة حتی إعالن نتائج الفحوصات  

• التجّنب من العوامل املثیرة للقلق و الغضب 
• القیـــام بالکشـــوفات الطبّیـــة للـــدم فـــی الیـــوم الرابـــع عـــر 
حتـــی الســـادس عـــر بعـــد إجـــراء العملّیـــة و إذا اعطـــت 
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• املراجعـــة األولـــی فـــی الیـــوم االول حتـــی الیـــوم الّثالـــث لفـــرة 
الحیـــض للســـونار )التنظیرالطبـــی( و وصـــف األدویـــة الخاّصـــة 

ـــی ـــب األخصائ ـــل  الطبی ـــن ِقَب م
• املراجعـــة الثانیـــة فـــی التاســـع حتـــی الحـــادی عـــر مـــن فـــرة 
الحیـــض للســـونار )التنظیرالطبـــی( ألجـــل تعییـــن مـــدی اســـتجابة 

املبایـــض  لألدویـــة املنّشـــطة و لحجزموعـــد املراجعـــة التالیـــة. 
ـــرة  ـــض جاه ـــون املبای ـــی ان تک ـــرة  HCG  عل ـــن اب ـــف حق • وص

ـــة.  ـــاق البویض إلط
ـــاعات  ـــی 48 س ـــد 36 ال ـــم بع ـــل الرح ـــح داخ ـــة للتلقی • املراجع

 .  HCG  ـــرة ـــن اب ـــن حق م
• االجتناب من الجامع بعد السونار النهائی  

منهج إجراء العملّیة: 
ـــوی  ـــة مـــن الســـائل املن ـــر عّین ـــّم تحضی ـــة یت إلجـــراء هـــذه العملّی
للـــزوج قبـــل إجـــراء    IUI  مبـــّدة قصیـــرة فـــی املختربتحـــت ظـــروف 

• القذف االرتجاعی أو القذف املبکّر
• العملیة الجراحیة و االصابات

• مضاعفات ادویة خاّصة
ـــوهات  ـــکری و تش ـــرض الس ـــل م ـــراض مث ـــض االم ـــة ببع • اإلصاب

ـــة ـــدد الدرقی الغ
• القصور او الضعف فی العاقة الحمیمة

مشاکل النساء: 
• ضیق شدید فی فتحة املهبل

• ضیق عنق الرحم
• العقم ألسباب غیر معلومة

مراحل العاج: 
فـــی البدایـــة یجـــب إعـــداد املبایـــض لإلباضـــة باســـتخدام األدویـــة 

املحّفـــزة لإلباضـــة و یتـــّم ذلـــک بالشـــکل اآلتـــی: 

  التلقیح داخل الرحم  
ـــاب  ـــی االنج ـــکلة ف ـــنة مش ـــی س ـــد مض ـــزوج بع ـــه ال ـــا واج عندم
رغـــم عـــدم اســـتخدام طـــرق املنـــع مـــن الحمـــل  فعلیـــه مراجعـــة 
ـــه  ـــی یحـــدد طـــرق العـــاج و کیفیت ـــب  االخصائ ـــب . فالطبی الطبی
ـــارات  ـــج االختب ـــة نتائ ـــة ودراس ـــات املخربیّ ـــراء الفحوص ـــد اج بع

ـــم.  ـــاج العق ـــرق  ع ـــدی ط ـــن إح ـــم م ـــل الرح ـــح داخ فالتلقی
  IUI )التلقیـــح داخـــل الرحـــم( مـــن اســـهل الطّـــرق لعـــاج العقـــم. 
ـــرّات  ـــع م ـــاث أو ارب ـــی ث ـــرّة واحـــدة ال ـــة م تجـــری هـــذه العملّی
فـــی کّل شـــهٍر. و إذا مل  تنجـــح العملّیـــة أجریـــت علـــی الـــزوج 
ـــغ  ـــة تبل ـــی هـــذه العملّی ســـائر طـــرق العـــاج.و نســـبة الّنجـــاح ف

ـــأة .  ـــن أو خمســـین بامل اربعی
متی تستخدم طریقة    IUI  لعاج العقم ؟

مشاکل الرجال: 
• انخفاض عدد الحیوانات املنویّة أو ضعف فی حرکتها
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