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بصفتك مريًضا، لديك الحق في تلقي معلومات حول حالتك واإلجراء الجراحي أو الطبي أو التشخيصي المقترح وخيارات 

اتخاذ قرار بشأن اإلجراء الطبي الذي سيتم تطبيقه عليك. من خالل هذه العالج األخرى قبل العملية، حتى تتمكن من 

الوثيقة والخطاب التوضيحي، يتم إخطارك بتعريف التدخل الطبي أو الجراحي المقترح، وضرورته، ومخاطره، وخيارات 

يمكنك قبول المبادرة أو ;بعد إطالعك على المبادرة، nbspالعالج، والعواقب التي قد تواجهها إذا لم يتم تطبيق العالج.&

رفضها طواعية. إذا كنت تواجه صعوبة في فهم أي من المعلومات المقدمة لك، فيرجى استشارة طبيبك للحصول على 

 ;nbspتوضيح.&

 

في الرجال الذين ال يستطيعون القذف أو ليس لديهم حيوانات منوية في السائل المنوي )الالنطفية أو فقد النطاف( أو عدد 

(، فإن عملية البحث عن الحيوانات المنوية من الخصيتين عن cryptozoospermiaجًدا من الحيوانات المنوية )قليل 

 ؛ الحصول على الحيوانات المنوية من الخصية(.TESEطريق الجراحة تسمى استخراج الحيوانات المنوية من الخصية )

 

 TESEالل عملية استخراج الحيوانات المنوية من الخصية على الرغم من أن احتمالية العثور على الحيوانات المنوية خ

تختلف باختالف النتائج السريرية مثل حجم الخصية ومستويات هرمون الدم، إال أنه من غير الممكن معرفة ما إذا كان 

٪ 0بين  لذلك، فإن احتمال العثور عليها يتراوح سيتم العثور عليها مسبقًا.;من المحتمل أن تبقى آثار الغرز واضحة.

 ٪. 50)صفر( و 

 

وفقًا للوائح الخاصة بممارسات العالج اإلنجابي المساعد ومراكز العالج المساعد على اإلنجاب، يتم تخزين عينات 

جنبًا إلى جنب مع تحليل الحمض  TESEاألنسجة المأخوذة من خالل عملية استخراج الحيوانات المنوية من الخصية 

لسبب، إذا تم العثور على الحيوانات المنوية، فسيتم فصل الحمض النووي الخاص بك عن النووي للمرشح المانح. لهذا ا

عينة الدم المأخوذة منك وتخزينها. في طلبات وتطبيقات التلقيح االصطناعي وأطفال األنابيب المستقبلية، إذا طلبت ذلك، 

اختبار الحمض النووي هذا. إذا تم العثور يمكنك إجراء اختبار الحمض النووي لتحديد أسالفك. أنت مسؤول ماليًا عن 

على الحيوانات المنوية، فسيتعين عليك أيًضا التوقيع على نموذج المعلومات واإلعالم والموافقة، وسيتم إبالغك بفترات 

 التخزين والتخلص من الحيوانات المنوية في هذا النموذج.

 

 طريقة االمتصاص

خدير الموضعي. عادة ما يتم تنفيذ جراحة أضراس العقل تحت التخدير يمكن إجراء الجراحة بسهولة باستخدام الت

الموضعي, لكن في بعض الحاالت وبناءا على إختيارات الطبيب والمريض يمكن تنفيذها تحت التخدير أو التخدير العام 



 

ن الجراحة هو أيضا . يوفر إعطاء مهدئ وريدي خفيف في حاالت التخدير الموضعي الراحة للمريض والجراح. الهدف م

استئصال األنابيب المنوية التي قد تحتوي على الحيوانات المنوية في الخصيتين بشكل انتقائي. ثم يتم فصل األنابيب 

المستخرجة في المختبر لمحاولة الحصول على عدد كاٍف ذي جودة مرضية من الحيوانات المنوية. كشفت الدراسات أن 

ألنابيب المنوية يزيد من نجاح الحصول على الحيوانات المنوية مقارنة بإستئصال استخدام التكبير البصري في اختيار ا

األنسجة بالعين المجردة، ويقلل من الضرر الذي قد يحدث في أنسجة الخصية، ويقلل من تدهور تغذية األنسجة. على 

 - x20غير كافية عندما يكون التكبير الرغم من أنه يمكن استخدامها للتكبير )النظارات الجراحية(، إال أن الحلقة قد تكون 

x30 على األقل.  20× لية، يفضل استخدام المجهر الجراحي الذي يمكن أن يوفر تكبيًرا بصرًيا مطلوبًا. من الناحية المثا

تحت المجهر الجراحي. الهدف هو  TESEفي مركزنا، يتم إجراء عملية استخراج الحيوانات المنوية من الخصية 

ية كافية وبجودة مرضية من الحيوانات المنوية الستخدامها في التلقيح االصطناعي والحقن المجهري عن الحصول على كم

 طريق إستئصال األنسجة مع الحد األدنى من الضرر للخصية.

 

يمكن استخدام الحيوانات المنوية التي يتم الحصول عليها من خالل عملية استخراج الحيوانات المنوية من الخصية 

TESE ازجة على الفور أو يمكن استخدامها بعد التجميد إذا لزم األمر. من أجل استخدامها بشكل طازج، يجب على ط

المرأة أوالً أن تبدأ عملية عالج أطفال األنابيب وأن تصل إلى مرحلة النضج حيث سيتم جمع البويضات. إذا تم العثور 

، والتي تم إجراؤها في وقت قريب TESEلمنوية من الخصية على الحيوانات المنوية خالل عملية استخراج الحيوانات ا

من جمع البويضات، فيمكن استخدامها طازجة. ومع ذلك، إذا لم يتم العثور عليها، فيجب إلغاء عملية اإلخصاب في 

المختبر التي بدأت على المرأة وبذلك سيضيع كل الجهد المادي والمعنوي. في مركزنا، يتم إجراء عملية استخراج 

قبل إجراء اإلخصاب في المختبر على المرأة، ويتم تجميد الحيوانات المنوية إذا  TESEالحيوانات المنوية من الخصية 

في حالة عدم وجود الحيوانات المنوية، ال يتم البدء في عالج  وجدت، ثم يبدأ عالج اإلخصاب في المختبر للمرأة.

لة علمية كافية للقول بأن هناك فرًقا من حيث الحمل بين استخدام اإلخصاب وأطفال األنابيب على المرأة. ال توجد أد

 الحيوانات المنوية المجمدة المذابة والحيوانات المنوية الطازجة في تطبيقات التلقيح االصطناعي.

 

 

 

 

 

 التدخل الجراحي الذي سيتم إجراءه/الذي تم إختياره:

ية في األوردة والرئتين والنزيف ورد الفعل التحسسي والنوبات إنني أدرك أنه قد يكون هناك العدوى وتشكيل جلطات دمو

شُرح لي بالتفصيل أن هناك أيًضا المخاطر  القلبية وحتى الخطر على الحياة، وهي أمور خاصة بكل العمليات الجراحية.

 التالية فيما يتعلق بالتدخل الذي سيتم تطبيقه علي.

 

لم وتلف المبيض )الخصية( وتقلص المبيض )الخصية( )ضمور( وضعف من المخاطر المحتملة الحمى والقشعريرة واأل

 بعض هذه المخاطر التي قيلت لي نادرة للغاية. وظيفة المبيض )الخصية( وانخفاض الرغبة الجنسية

 



 

 التخدير العام

راءات أعلم أن التخدير يجلب مخاطر إضافية، لكني أريد استخدام التخدير في اإلجراء الجراحي المخطط له واإلج

قيل لي إن الشعور باأللم أثناء العملية  أدرك أنه يمكن تغيير طريقة التخدير دون سؤالي. اإلضافية لمنع وتخفيف األلم.

َسيَُخفف بالتخدير الموضعي )النخاعي وفوق الجافية( أو التخدير العام، والذي يمكنني اختياره من خالل التحدث إلى طبيب 

 يخضع لسيطرة الطبيب الذي سيجري الجراحة وأن كل مادة مخدرة قد يكون لها مخاطر. التخدير. أدركت أن التخدير ال

أنا أعي أن المضاعفات مثل مشاكل الجهاز التنفسي، والتفاعالت الدوائية، وإصابات األعصاب، وتلف الدماغ يمكن أن 

ألضرار األخرى التي قد تنشأ عن تحدث نتيجة الستخدام أي طريقة تخدير، وهناك خطر يهدد الحياة. تشمل المخاطر وا

التخدير العام تلف الحبال الصوتية والقصبة الهوائية واللسان والعينين. أتفهم المخاطر األخرى، بما في ذلك الصداع وآالم 

 أسفل الظهر لفترات طويلة، والتي يمكن أن تنجم عن التخدير الناحي )النخاعي وفوق الجافية(. 

 

 كماله لشهر وستخمنون احتياجاته مسبقا. ستعتادون على طفلكم بعد إ

أدرك أن المواقف المختلفة التي تواجه طبيبي والتي تتطلب إجراءات إضافية أو مختلفة بخالف اإلجراء الجراحي المخطط 

الذي يتطلبه وضعي قد يتم الكشف عنها أثناء التدخل. في هذه الحالة، أوافق على أن يتخذ طبيبي اإلجراء اإلضافي 

 ب الذي تتطلبه حالتي وصحتي. المناس

 

 

 

 النتيجة

أعي أن الممارسات الطبية ليست علًما دقيًقا، وال يمكن تقديم أي ضمان فيما يتعلق بالنتيجة أو العالج. في وثيقة الموافقة 

وفي لقائي مع طبيبي، تلقيت معلومات مفصلة حول حالتي، واإلجراء الجراحي  الذي يجب تطبيقه والمخاطر وخيارات 

العالج. نحن ندرك أننا مسؤولون عن هذا األمر، وأننا نقبل استخدام تقنيات اإلنجاب المساعدة الموصى بها دون أي عنف 

أو تهديد أو اقتراح وتلقين أو ضغط مادي أو معنوي، وأننا لن نستخدم نتائج الجراحة ضد بعضنا البعض، أو الطبيب 

 قترحة والمستشفى، ونتحمل العواقب ونقبل العملية الم

 

 التاريخ:
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