
 (ETETاستمارة المعلومات و نموذج الموافقة للحصول على الّسائل المنوي عن طريق الخصية في الّجراحة المفتوحة )
 
 
 

 

 الّرجل
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 تاريخ الميالد
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 تاريخ تقديم الطلب

 

 رقم الملف

 

 رقم الهاتف
 
 
 

  عنوان اإلقامة
 
 
 

 

يحق لك كمريض الحصول على المعلومات بشكل كامل ومفّصل وذلك عن حالتك الّصحية والعمل الّجراحي الموصى به باإلضافة إلى 

يتم جميع الخيارات العالجية والتّشخيصيّة البديلة الّتي من الممكن اتّباعها وذلك لتتمّكن من اتّخاذ القرار حول الخضوع للمداخلة التي س

المستند والخطاب التّوضيحي سيتم تعريف المداخلة الطّبيّة أو الّجراحيّة الموصى بها وأسبابها وأخطارها وخيارات  تطبيقها. في هذا

العالج البديلة باإلضافة إلى النّتائج الّتي من الممكن مواجهتها في حال عدم الخضوع لها. يحق لك قبول أو رفض المداخلة وذلك بشكل 

يغ الالزم عنها. يمكنك طلب إيضاح إضافي من طبيبك وذلك في حال مواجه أي صعوبات في فهم أي شخصي بعد الحصول على التّبل

 من المعلومات المقّدمة في هذا النّموذج.

 

)الحصول على النّطاف من الخصية( وهو عبارة عن عمليّة يتم فيها الحصول على الّسائل المنوي من  ETETيسّمى هذا التّطبيق 

من الّذكور الغير قادرين على القذف أو الّذين اليفرزون أي نطاف خالل عمليّة القذف أو الّذين يفرزون كميّة الخصية بشكل مباشر 

 قليلة جّداً من النّطاف خالل عمليّة القذف.

 

 تّمت توصية هذا العالج لي بتاريخ ......................................... .  من الغير الممكن تقدير إحتماليّة
 

بشكل قطعي قبل التّطبيق، بحيث يرتبط هذا األمر بمجموعة من النّتائج الّسريريّة مثل معّدل  ETETالعثور على النّطاف في إجراء 

الهرمونات في الّدم و حجم الخصية وما إلى ذلك. هناك احتمال بعدم العثور على النّطاف أبداً. لذلك من الممكن تقدير نسبة وجود 

 %. 50إلى  0النّطاف من 
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بحسب القوائم واللوائح في مراكز العالج المساعد على اإلنجاب و العالج التّناسلي، يتم حفظ عيّنات األنسجة الّتي تم الحصول عليها 

ّسائل المنوي، سيتم القيام بفصل مع تحليل الحمض النّووي للمنطقة المانحة. ولذلك في حال العثور على ال  ETETبواسطة إجراء 

مأجور وذلك  ANDالحمض النّووي من عيّنات الّدم الّتي تم الحصول عليها منك وتخزينه. ومن الممكن بعد ذلك القيام بإجراء فحص 

على  AND لتحديد النّسب في عمليّات أطفال األنابيب عند قيامك بطلب ذلك. تعود المسؤوليّة الماليّة الختبارات الحمض النّووي

عاتقك. في حال العثور على الحيوانات المنويّة سيتم تقديم نموذج معلومات وموافقة خاص باألمر وسيتم طلب الحصول على التّوقيع 

 منك وتقديم المعلومات المتعلّقة بفترات التّخزين و اإلتالف.

 

 :ETETطريقة 
 

 

باستخدام التخدير الموضعي. ولكن في بعض األحيان من الممكن اختيار التّخدير العام و ذلك على اعتبار التّخدير  ETETيمكن إجراء 

الموضعي غير كافي بسبب طول فترة اإلجراء. توفّر المسّكنات الوريديّة المستخدمة في التّخدير الموضعي الّراحة للمريض و الّجراح 

غرض من الجراحة هو اختيار والحصول على األنابيب المنوية التي قد تحتوي على الحيوانات المنوية الحيّة في على حد سواء. ال

الخصيتين. يتم بعد ذلك الحصول على الّسائل المنوي من األنابيب في المختبر والعمل على الحصول على النّطاف الّذي يتمتّع بجودة 

كبير البصري في اختيار األنابيب المنوية يزيد من نجاح الحصول على الحيوانات المنوية مقارنة عالية. أثبتت الدراسات أن استخدام الت

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

حية(، إاّل أنّه ق يكون غير كافي في بعض الحاالت وسيكون هناك حاجة الستخدام أنه يمكن استخدام التكبير الّجراحي )النظارات الجرا

على األقل. في  00× . من الناحية المثالية ، يفضل استخدام مجهر جراحي يمكنه توفير تكبير بصري 30  - 00 التّكبير بقدرة 

نوعية جيّدة و كّمية كافية من الحيوانات المنوية  تحت المجهر الجراحي. يهدف األمر إلى الحصول على ETETمركزنا ، يتم إجراء 

 عن طريق الحصول على األنسجة المطلوبة بأقل ضرر للخصية. UVE-USEUالتي يمكن استخدامها في 

 

على الفور أو يمكن استخدامها إذا لزم األمر بعد التجميد. في  ETETيمكن استخدام الحيوانات المنوية التي يتم الحصول عليها من 

ستخدام المباشر في تقنيّات أطفال األنابيب يجب القيام بايصال البويضات لدى المرأة إلى مرحلة النّضوج و القيام بجمع البويضات. اال

في حال القدرة على الحصول على البويضات خالل فترة زمنيّة قصيرة فمن الممكن استخدام الحيوانات المنويّة الّتي يتم الحصول عليها 

. ولكن في حال عدم القدرة على الحصول على البويضات النّاضجة لدى المرأة ألجراء تطبيقات أطفال األنابيب، ETETفي عمليّة 

ى فسيتم إلغاء العمليّة بشكل كامل لينتج عن األمر خسارة ماّديّة ومعنويّة. في عمليّات أطفال األنابيب في المركز لدينا يتم الحصول عل

يتم بعد ذلك تجميد النّطاف قبل القيام بإجراء التّطبيق على المرأة لومن ثّم التّحضير للقيام بالتّطبيق. ل ETETالنّطاف عن طريق إجراء 

في حاالت عدم إيجاد الحيوانات المنويّة ال يتم تطبيق أي من إجراءات أطفال األنابيب على المرأة. ال يوجد هناك أي دليل علمي على 

للنطاف بعد استخراجها وفي استخدام النّطاف بعد التّجميد و ذلك فيما يتعلّق بفترة الحمل النّاتجة  وجود إختالفات في االستخدام المباشر

 عن تطبيقات أطفال األنابيب.
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 أخطار العمل الّجراحي
 

 

من الممكن التّعرض لألخطار مثل استمرار الحالة الموجودة وذلك في حال عدم خضوعي للعالج كما وأيضاً هناك أخطار من الممكن 

مواجهتها في حال تطبيق العالج المخطط إجراءه. أنا على دراية بكافة مضاعفات العملية والتي تشتمل على العدوى و تكوين جلطة في 

ين والنزيف ورد الفعل التحسسي والنوبات القلبية وقد تصل أحيانًا إلى الموت. تّم إبالغي بشكل مفّصل بالمداخلة األوعية الدموية والرئت

 الّتي سأخضع لها وباألخطار التّالية المرتبطة بها.

 

ة و تقلّص الخصية و هناك احتمال بالتّعرض ألخطار تناقص الّرغبة الّجنسية المرتبطة بارتفاع الحرارة و األلم واألضرار في الخصي

 فقدان وظيفي في الخصية. تم إبالغي أن بعض هذه األخطار نادرة للغاية.

 

 في حال طلب الحصول على التّخدير العام
 

أنا على علم بوجود مخاطر إضافيّة للتخدير، ولّكني أرغب بالخضوع للتّخدير وذلك لتّجنب اآلالم المرتبطة باإلجراء واإلجراءات 

ير اإلضافيّة المخطّط لها. أنا على علم بإمكانيّة تغيير طريقة التّخدير بدون سؤالي بذلك. تّم إخباري بإمكانية التّحدث مع طبيب التّخد

ارات التّخدير الّذي سيتم تطبيقه سواء كان تخدير موضعي )نخاعي وتخدير فوق الّجافية( أو التّخدير العام. تّم إبالغي بأن ومناقشة خي

التّخدير ال يخضع لتحّكم الطّبيب الّذي سيقوم بإجراء العمل الّجراحي لي، وأنا على علم بوجود أخطار لجميع المواد المستخدمة في 

م بوجود أخطار ناشئة ن عمليّة التّخدير ومن هذه األخطار مشاكل في التّنفس وردود فعل تحّسسية من األدوية التّخدير. أنا على عل

المستخدمة وتلف في األعصاب و أضرار في الّدماغ وما إلى ذلك من األخطار الّتي قد تصل حتّى إلى خطر الموت. ومن األخطار 

في الحبال الّصوتية و القصبة الهوائيّة و األسنان والعينين. وأنا أيضاً على دراية باألخطار  األخر الّتي قد تنشأ عن التّخدير العام أضرار

الّتي قد تنتج عن التّخدير الموضعي بما في ذلك الصداع وآالم أسفل الظهر لفترات طويلة )النّخاعي و فوق الّجافية(. أنا أوافق على 

 الحصول على التّخدير من قِبل

 

……………………………………….................…………………………………………………………

........................ 
 

 أقوم بإعطاء اإلذن لــ ) االسم و اللقب( أو من هو تحت إشرافه.
 

 

 منتجات الّدم: أوافق على الخضوع إلى نقل الّدم ومنتجاته عن الحاجة.
 

 

مسبقاً: أنا على علم بإمكانيّة تطبيق عالج إضافي أو مختلف في  الموافقة على الخضوع إلى العالج في الحالت الّتي ال يمكن تحديدها

بتطبيق  بعض الحاالت الّتي لم يتم التّخطيط لها سابقاً والّتي ال يمكن التّنبؤ بها مسبقاً. في مثل هذه الحاالت أنا أوافق على قيام الطّبيب

 اإلجراء اإلضافي المناسب الّذي يتطلّبه الوضع.

 
 
 

 

TIORETOEUE 3  /4 



بدون أجور التخدير  )بدون أجور التّحاليل المستخدمة في التّشخيص(  ETET: مقدار مبلغ الدفعة المحدد في عمليّة    رسوم العالج 

 هو    .................. ليرة تركية )بدون ضريبة القيمة المضافة(.

 

ضمانات لتحقيق العالج أو الوصول إلى النّتائج    لطّبيّة غير قطعيّة، وال يوجد هناك أيأنا على علم بأن التّطبيقات ا   النّتيجة: 

المطلوبة. حصلت على معلومات مفّصلة عن حالتي واإلجراء واألخطار وطرق العالج البديلة في هذه الوثيقة وفي لقائي مع الطّبيب 

نني أقبل بهذه العملية دون أي ضغط خارجي أو تهديد أو اقتراح أو الخاص بي. أقر بأنني على دراية بالمسؤولية في هذا الصدد وأ

 ضغوط مادية أو معنوية وأعلن قبولي بالنتيجة، وأقر بموافقتي على العالج الموصى به.

 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 
 

 

 أقر بموافقتي على إجراء العمليّة.
 
 
 
 

  :  ⇥  التوقيع⇥  :  اسم ولقب الّرجل 
 

 

  التاريخ:الّساعة:
 
 
 
 
 الطّبيب المعالج )طبيب المسالك البوليّة(        الطّبيب المسؤول في العالج المساعد لإلنجاب 
 

 

 الدكتورالدكتور هاكان أوزورنك
 
 
 
 

 التوقيع:التوقيع:
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