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

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

دخل الطبي أو الجراحي المقترح، وضرورته، ومخاطره، وخيارات العالج، والعواقب التي قد التوضيحي، يتم إخطارك بتعريف الت

تواجهها إذا لم يتم تطبيق العالج. بعد إطالعك على المبادرة، يمكنك قبول المبادرة أو رفضها طواعية. إذا كنت تواجه صعوبة في فهم 

 ل على توضيح.أي من المعلومات المقدمة لك، فيرجى استشارة طبيبك للحصو

 التجميد سيقتل العديد من الجراثيم.

 استخدام األدوية والهرمونات لتنشيط المبايض )تحفيز التبويض( بطريقة مضبوطة-1

عملية جمع البويضات )ثقب الجريب(، حيث يتم أخذ البويضة من المبايض التي يتم تحفيزها بالهرمونات واألدوية، مصحوبة  -2

 بتخطيط الصدى.

 تجميد البويضة )البويضات( المجمعة -3

عند التفكير في إنجاب طفل، يتم وضع األجنة المتكونة بعد إذابة البويضات ودمجها مع الحيوانات المنوية للشريك وتخصيبها في 

 الرحم.

-60عطاء نسبة نجاح ٪. بعد عالج أطفال األنابيب، يمكن إ80٪، ونسبة اإلخصاب 90-70نسبة بقاء البويضات المجمدة بعد الذوبان 

. نظًرا لخطر انقطاع الطمث المبكر، فإن فرصة الحمل مع البويضات 35٪ للنساء فوق سن 50-45و  35٪ للنساء دون سن 70

 المجمدة أقل من أقرانهم.

 بعد الذوبان.كلما كانت نوعية الحشوات أفضل كلما زادت فترة تأثير اإلجراء. قد ال تنجو كل بويضة مجمدة أو تخصب أو تشكل حماًل 

لقد فهمت بشكل خاص أن هناك خطًرا في حاالت الحمل مع بويضات مجمدة )تشوهات جنينية( ومخاطر االختبارات التي سيتم 

 إجراؤها للبحث عن تشوهات مثل إزالة سوائل البطن عند حدوث الحمل. 

 

 

 التدخل الجراحي الذي سيتم إجراءه/الذي تم إختياره:

ن الجلطات الدموية في  إذا استمرت الحالة بدون عالج، فإنني أدرك أنه قد تكون هناك مخاطر وأضرار، فضالً عن العدوى، وتََكوُّ

األوردة والرئتين، والنزيف، ورد الفعل التحسسي، والنوبات القلبية، وقلة التهوية في الرئتين )انخماص الرئة(، وهي خاصة بكل 

لي، وحتى المهددة للحياة. ُشرح لي بالتفصيل أن هناك أيًضا المخاطر التالية فيما  العمليات الجراحية أو إجراءات التشخيص المخططة

 يتعلق بالتدخل الذي سيتم تطبيقه علي.

يمكن سرد المخاطر الخاصة باستخدام تقنيات اإلنجاب المساعدة على النحو التالي. تشكل العدوى و / أو الخراج في التجويف البطني 

حفيز المفرط للمبيضين بسبب األدوية والهرمونات المستخدمة )متالزمة فرط تنبيه المبيض( وما يترتب على أو األربي )الحوض(؛ والت

ذلك من تراكم السوائل في البطن )االستسقاء(، وتجمع السوائل في الرئتين )الوذمة الرئوية( وصعوبة التنفس، والنزيف في البطن الذي 



البويضات، وتعطل تدفق الدم )التواء المبيض( الذي قد يتطلب جراحة عن طريق قلب  قد يتطلب جراحة بسبب النمو المفرط وتمزق

الهياكل الوعائية، وتشكيل الجلطة في األوردة )تجلط وريدي(؛ وفقدان الدم المفرط الذي يتطلب نقل الدم؛ والفشل في تطوير الحمل بعد 

ترة الحمل المبكرة، والحمل خارج الرحم، وتكوين حمل صحي داخل استخدام تقنيات اإلنجاب المساعدة، مما يؤدي إلى اإلجهاض في ف

الرحم وكذلك حمل خارج الرحم )حمل منتبذ/الحمل غير المتجانسة(، وتلف األوعية الكبيرة في المبايض والرحم والبطن أثناء عملية 

 سحب البويضات.

 التخدير

ير في اإلجراء الجراحي المخطط له واإلجراءات اإلضافية لمنع أعلم أن التخدير يجلب مخاطر إضافية، لكني أريد استخدام التخد

;أدرك أنه يمكن تغيير طريقة التخدير دون سؤالي عن ذلك. قيل لي إن الشعور باأللم أثناء العملية َسيَُخفف nbspوتخفيف األلم.&

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

التخدير ال يخضع لسيطرة الطبيب الذي سيجري الجراحة وأن كل مادة مخدرة قد يكون لها مخاطر. أنا أعي أن المضاعفات مثل 

يقة تخدير، مشاكل الجهاز التنفسي، والتفاعالت الدوائية، وإصابات األعصاب، وتلف الدماغ يمكن أن تحدث نتيجة الستخدام أي طر

وهناك خطر يهدد الحياة. تشمل المخاطر واألضرار األخرى التي قد تنشأ عن 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 

 النخاعي وفوق الجافية(. الناحي )

 منتجات الدم

 أوافق على استخدام مثل هذه األساليب في أثناء اختباراتي.

 

 

 الموافقة على معالجة الوضعيات التي لم يتم التنبؤ بها مسبقًا

خطط الذي يتطلبه أدرك أن المواقف المختلفة التي تواجه طبيبي والتي تتطلب إجراءات إضافية أو مختلفة بخالف اإلجراء الجراحي الم

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

 وصحتي.

 النتيجة 

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

طبيبي، تلقيت معلومات مفصلة حول حالتي، واإلجراء الجراحي  الذي يجب تطبيقه والمخاطر وخيارات العالج. أقر بأنني على دراية 

 بأنني أتحمل المسؤوليات في هذا الشأن، وأنني أقبل استخدام تقنيات المساعدة على اإلنجاب الموصى بها دون أي عنف أو تهديد أو

ضغط مادي أو معنوي، وأنني لن أستخدم نتائج الجراحة ضد الطبيب و المستشفى، وسأتحمل العواقب وأوافق على اإلجراء الجراحي 

 المقترح لي. 
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