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بعد تطبيق عالج التلقيح االصطناعي / الحقن المجهري يتم تجميد وتخزين األجنّة المتبقيّة )الّتي لم يتم نقلها( وذلك بعد الحصول على 
إذن منك وذلك الستخدامها في المستقبل. يتم فرض رسوم على عملية التجميد والتخزين. يتم االحتفاظ باألجنّة لمّدة خمس سنوات في 

اً. من الناحية القانونية، يجب عليك التقدم بطلب إلتماس إلى عيادتنا كل عام حتى يستمر تخزين األجنّة. وفي حال عدم بقائك متزّوج

تقديم أي طلب حتّى نهاية العام، فسيتم بشكل قانوني إتالف الّجنين في الّشهر األّول. تتم عمليّة اإلتالف تحت إشراف مسؤول من 

 مديرية الصحة.

 
ات استخدام األجنّة المجّمدة هي استخدام عالج هرموني خفيف جّداً لألم خالل هذه الّدورات ولن يكون هناك حاجة من أكبر ميّز

إلجراء عمليّة جمع البويضات. يعني هذا األمر تجنيب األم المضاعفات الّتي قد تنتج عن عمليّة جمع البويضات والعالج الهرموني. 

 % من جنينين.30% من جنين واحد و20بعمليّة نقل األجنة المذابة إلى  تتراوح نسبة حدوث الحمل بعد القيام

 
ال ينصح بتجميد األجنة لألزواج الذين يعانون من ضعف في جودة األجنة. تتراوح نسبة بقاء األجنة على قيد الحياة بعد اإلذابة من 

جنين أو أكثر حياته خالل عمليّة اإلذابة، ومن الحاالت  % وذلك باتّباع الطّريقة الحديثة )التّزجيج(. من الممكن أن يفقد95إلى  90

النّادرة جّداً خسارة جميع األجنّة حياتها خالل العمليّة مما يعني عدم القدرة على نقل األجنّة. كما ومن الممكن إلغاء العالج بشكل 

 كامل في حال عدم القدرة على الوصول إلى الّسماكة المطلوبة في غشاء الّرحم.

 
سنقوم بإعطاء اإلذن بتجميد األجنّة المتبقيّة )الّتي لم يتم نقلها( بعد تطبيق عالج دورات التلقيح االصطناعي / الحقن 

 المجهري.
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 الطّبيب المسؤول في وحدة العالج المساعدة على اإلنجاب

 
 

الطّبيب المخبري المسؤول في وحدة العالج المساعدة على 

  اإلنجاب
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