ص ّحی ــة کامل ــةلنقل ــه ال ــی داخ ــل الرح ــم .و ینق ــل ع ــن طری ــق
األنابیــب الناعمةجـ ّـداً الــی عنــق الرحــم.
الص ّح ّیة بعد إجراء العمل ّیة:
اإلرشادات الطّب ّیة و النصائح ّ
الرعای ــة ف ــی القس ــم الخ ــاص بالعی ــادة بع ــد العمل ّی ــة مب ـ ّـدة
س ــاعة واح ــدة
ـم رعای ــة
الرعای ــة ف ــی اللیل ــة التالی ــة بع ــد إجــراء العمل ّی ــة ث ـ ّ
املریضـــة کل لیلتیـــن مـــ ّرة واحـــدة فـــی مرحلتی ن)بیـــن لیلـــة و
لیل ــة)
التجنــب مــن أکل األطعمــة املثیــرة للغــازات و النفــخ و اإلکثــار
مــن أکل الفواکــه و الخـراوات
االسرتاحة حتی إعالن نتائج الفحوصات
ب
التج ّنب من العوامل املثیرة للقلق و الغض 
القی ــام بالکش ــوفات الطب ّی ــة لل ــدم ف ــی الی ــوم الراب ــع ع ــر
حتـــی الســـادس عـــر بعـــد إجـــراء العمل ّیـــة و إذا اعطـــت

الکشـــوفات نتائـــج موجبـــة یجـــبمراجعـــة الطبیـــب التّبـــاع
االرشـــادات الطب ّیـــة الالزمـــة.
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التلقیح داخل الرحم
عندم ــا واج ــه ال ــزوج بع ــد مض ــی س ــنة مش ــکلة ف ــی االنج ــاب
رغــم عــدم اســتخدام طــرق املنــع مــن الحمــل فعلیــه مراجعــة
الطبی ــب  .فالطبی ــباالخصائ ــی یح ــدد ط ــرق الع ــاج و کیفیت ــه
بع ــد اجــراء الفحوص ــات املخرب ّی ــة ودراس ــة نتائ ــج االختب ــارات
فالتلقی ــح داخ ــل الرح ــم م ــن إح ــدی ط ــرقع ــاج العق ــم.
IUI (التلقیــح داخــل الرحــم) مــن اســهل الطّــرق لعــاج العقــم.
تج ــری ه ــذه العمل ّی ــة م ـ ّرة واح ــدة ال ــی ث ــاث أو ارب ــع م ـ ّرات
کل ش ــهرٍ .و إذا ملتنج ــح العمل ّی ــة أجری ــت عل ــی ال ــزوج
ف ــی ّ
س ــائر ط ــرق الع ــاج.و نس ــبة ال ّنج ــاح ف ــی ه ــذه العمل ّی ــة تبل ــغ
اربعی ــن أو خمس ــین بامل ــأة .
متی تستخدم طریقة IUI لعالج العقم ؟
مشاکل الرجال :
انخفاض عدد الحیوانات املنو ّیة أو ضعف فی حرکتها

•
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القذف االرتجاعی أو القذف املبکّر
العملیة الجراحیة و االصابات
خاصة
مضاعفات ادویة ّ
اإلصاب ــة ببع ــض االمــراض مث ــل م ــرض الس ــکری و تش ــوهات
الغ ــدد الدرقی ــة
القصور او الضعف فی العالقة الحمیمة

املراجعــة األولــی فــی الیــوم االول حتــی الیــوم الثّالــث لفــرة
الخاص ــة
الحی ــض للس ــونار (التنظیرالطب ــی) و وص ــف األدوی ــة ّ
م ــن ِق َب ــلالطبی ــب األخصائ ــی
املراجعــة الثانیــة فــی التاســع حتــی الحــادی عــر مــن فــرة
الحیــض للســونار (التنظیرالطبــی) ألجــل تعییــن مــدی اســتجابة
املبایــضلألدویــة املنشّ ــطة و لحجزموعــد املراجعــة التالیــة.
 Hعل ــی ان تک ــون املبای ــض جاه ــرة
وص ــف حق ــن اب ــرة CG
إلط ــاق البویض ــة.
املراجع ــة للتلقی ــح داخ ــل الرح ــم بع ــد  36ال ــی  48س ــاعات
 H.
م ــن حق ــن اب ــرة CG
االجتناب من الجامع بعد السونار النهائی

مراحل العالج :
فــی البدایــة یجــب إعــداد املبایــض لإلباضــة باســتخدام األدویــة
ـم ذلــک بالشــکل اآلتــی:
املح ّفــزة لإلباضــة و یتـ ّ

منهج إجراء العمل ّیة:
ـم تحضی ــر ع ّین ــة م ــن الس ــائل املن ــوی
إلج ـراء ه ــذه العمل ّی ــة یت ـ ّ
للــزوج قبــل إجـراء IUI مبـ ّـدة قصیــرة فــی املختربتحــت ظــروف

مشاکل النساء:
ضیق شدید فی فتحة املهبل
ضیق عنق الرحم
العقم ألسباب غیر معلومة
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