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 ٱٱٻٱٻ

 حج مث هت مت خت حت جت  هب  ُّٱ
 خس حس جس مخ جخ  مح جح مج
 خض حض مصجض خص  حص مس
 جغمغ مع جع  مظ حط مض
 ٨٩ - ٩٨األنبياء:  َّ خف حف جف

تععرور  جريفكم يف مركععخ وبععلعل  نععاعتشععيسععنا   

 اإل ج ب وا حقن ا مجهري وا بحل ا جنسيل.

 قعععاك  كعععم يف كععع ا ا كايعععو وا عععل ا من لمععع   

ا مجهعري وا اجهعل  عك وكيفيعل تحقيع  ا بسيطل عن ا حقن 

 أعىل مناال   ج ح   حقن ا مجهري.
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 مقامل عن 
   

   حقن ا مجهري وعاج ترور اإل ج ب

 

  و عنن    يللحقننا ملهر نن    يعد
ملعقم و تأخ  مالنراب منا مبرن  م مبنل ملحقنا     

 .ملهر  ى

 وتننننم تر بننننل   أ نننند     أنشئ
عهلبننا ملحقننا مألج ننلا مل ننت تمنن  د   ننت  

 ملهر  ي وع   ملعقم.

  ن را ما أبر   يقو   العهل  ت
 و أمنن ما ملامننا    يأسننات ا ملحقننا ملهر نن   

 .وأم ما مل بورا و مل ولبد
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    خا عععععممي

  ي هبل مله بل عا  اقت م مبل ملحقا ملهر  ي
أنه يقو  على ت صص أم ما مل بورا، وإنه 

لل جل  رانب مله أا، ي  م  الصحا مإلنرا با 
 بث إن ممررات ملحقا ملهر  ي ون ائره 

ورا  شكل برب  تع هد على عامل مل ب
وجودا ملحبومنات ومله هثل  ت نوعبا 

 ملهاويا،

   الصننننحا ملرامننننبا    أيضا ي  م 
 لللو   بث إن ا أساس ملقدرا مإلنرا با.

  عدد نوعبا ملعن     ي هبل أيًضا  
 مب ملحالا  دميا منا   خ بار نوع ملع   علىمو

 ت ن  تللنلوجبا وملعن   ملر م ن    تملع   ملطرن 
مل صنننب با وملقبلنننا ملهائبنننا    ت ننناالت دوملننن 

مل جنا  ومانارب  ملنرطا     ت ن  اومل صبا ملهعلق
للمننبدمت ويا  ننى   اومس ئصننا  مألورم  مللب بنن 

 ي . الحقا ملهر  
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  إمك  يع    

مرًتا مرعًن  وكل عب رة  0011عىل مس حل  تم تجهيعععخ  
 عن: 

عبادمت خاصا  أم ما مل بورا وملاما  وم ا عا     8
 ملحهل.

غ ف عهلبات للحقا ملهر ن ي وج م نات ملن بورا         3
وملاما  وملهاارب  ملر م با ]ماارب  ملرطا ومل  م 

 وماارب  مل بورا وملر م ات ملهبك وسكو با[.
  م بلا.غ  ا عاايا  

 معهل  قا مر  ي.     2
  معهل مل صو ا ل حلبل مل  مونات وملمائل ملهاوي

وتحالبل مل ب وسات ومألم ما ملهعديا وو دا 
ملهوجات  وق ملصوتبا ألم ما مل بورا وأم ما 

 ملاما .

 .معهل مخ رارمت ملك ا ا ملرامبا 
 غ  ا إقاما  ادقبا  الحها .  13
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 أسس وأكااف    

 عىل أس سني:    ويقلك

 :  ت مل ش بص وملع  .تنننمألساس ملعله

  ت مل عامل مع مله ضى. :ومألساس مألخ قت

 –مننا  بننث م معنناا ملقومعنند ملطربننا ومألخ قبننا   
إلننننى تقننننديم خدمننننا  ربننننا    وي دف 

م  صصنننا وم هبنننلا  نننت مرنننا  مل صنننو ا وملصنننحا  
مل بورا ملرامبا لللوجبا عا   يق أسات ا  ت أم ما 

ومألمنن ما ملرامننبا وتننأخ  مإلنرنناب وأمنن ما ملامننا       
و  كل ا مااسرا مقارنا  ناله مبل مألخن ى مل نت تعهنل     

  ت ن س مل  صص.

علنننى  كننن ا مله مبنننل   تم تر بل 
ل ننت ت نند  ت صننص وم نند للنن هكا مننا   مله  صصننا وم

منا  بنث بنل وسنائل      –تقديم خدما مله يض  ملربندا  
منا عن    رنت     –مل ش بص وب لك بنل أننومع ملعن      

للننلوجبا وعنن   ج م ننت ووسننائل مإلخصنناب ملهمنناعدا  
 ومل لقبح ملصااعت وملحقا ملهر  ي.
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 وحعععاا    
 

وحدة أمراض الذكورة: 

مخببلن يف مج ل أمراض ا  كلرة مجهخة عرحاث ينمل عه  أس ت ة 
 .وس ئل ا اشخيص وأجهخة ا فحص وتقلك ع آليت:

 تش بص وع    االت تأخ  مألنراب عاد مل جا . (1

مل صننب با  الهبك وسننكوب  تتشنن بص وعنن   دوملنن (2

 .تملر م 

 .تش بص وع   منمدمد ملقاومت ملهاويا (3

مسنننن   ح ملحبومنننننات ملهاويننننا مننننا مل صننننبا      (4

 ت. الهبك وسكوب ملر م 

 تش بص وع   قلا ومنعدم  ملحبومنات ملهاويا. (5

تشنن بص وعنن   مل  نناب ملتنندد مل ااسننلبا وصننديد    (6

 .تملها

 تمل لقنبح ملصنااع   اقرل عهلب يتر بل ملمائل ملهاو (7

 .يوملحقا ملهر  
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 .ضط م ات ملق فمو تف ملرامعع   ملض (8

 .ع   ضعف مل غرا ملرامبا (9

ملهعديننننا يملمننننب ن  عنننن   ملهنننن ما مل ااسننننلبا (11

 ومل   س وملماط مل ااسلبا(

 س اتا وتض ه ا.وع   مل  اب ملر  (11

 اوزرع مالج ننل تج م ننات ملعقننم وملضننعف ملرامنن (12
 .مل عويضبا

:وحدة أمراض النساء 

ينمل عه  أس ت ة مخببلن يف أمراض ا نس ء وا حقن ا مجهري 
 .ع آليت:ومجهخة عرحاث وس ئل ا اشخيص وأجهخة ا فحص وتقلك 

 .للمبدمتتش بص وع    االت تأخ  مألنراب  (1

 تش بص وع   تكبس ملهرايض وضعف مل رويض. (2

 ع   منمدمد أنا بب مل  م. (3

 ماارب  ملرطا ومل  م. (4

 مل لقبح ملصااعت. (5

 ملحقا ملهر  ي. (6
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:معمـــل احلقن اجملهري 

وع م األجنل  يمج ل ا حقن ا مجهر يرشف ع يل أطب ء ماخببلن يف
 لجنحاث حض      مل األأحقن ا بليض   و ةجهخأ عرحاثمجهخ 
 :ع اليتويقلك 

  ا.ترهبد مألجا (1
 .ي  ظ وترهبد ملمائل ملهاو (2
 ا.بترهبد عباات مل ص (3
 ن قا  ملحبومنات ملهاويا.متر بل و (4
 .يلعهلبات ملحقا ملهر   اتر بل ومن قا  مألجا (5
 خ بار جاس ملهولود.م (6
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هننو وسننبلا ممنناعدا لعنن    يملحقننا ملهر نن ن إ
خ  أتأخ  مإلنرناب للنلوجبا وين م مللرنو  ملبنه عاندما ي ن       

 وت شنننل ملع جنننات ملطربنننا  ت ننندو  ملحهنننل ملطربعننن
 ننل ملهشننكلا عانندها يكننون ملحقننا  تو ملر م ننات  ننأ

 خب  وأس ع وسبلا لع   تأخ  مإلنراب.  يملهر  

  بنار مخ الا   ت يي م مللرو  أيضا للحقا ملهر  
 مر نن يجنناس ملهولننود  بننث ينن م عهننل عهلبننا  قننا  

باملا وقرل نقل مألجاا لللوجا ي م  حص مألجاا وي م 
 جاس ملرابا مله مد مخ بار . مخ بار

ألو  منن    ملهر ن ي وتنم مب شناف عهلبنا ملحقنا     
، وينن م  ننت هنن   ملعهلبننا  قننا  ويضننات  1991عننا  

مللوجا  عد سحر ا ما ملهربض  ر ناز ملهوجنات  نوق    
ملصوتبا ين م  قا نا  الحبومننات ملهاوينا للنلو  تحن        

 ملدقا و إ    قا دقبقا جدم. عالت مبك وسكوب

ملحضنننانات    نننتوتوضنننع ملرويضنننات مله صنننرا   
ا ومنومد  تنو   ر و نا وأبمنرب    ومل تمله صصا ل لك 

 ميا . 5ملى  3مت يا ل    مألجاا لهد  ت  موح ما 
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  نت  3مو  2ثم ي م مخ بار أجنود مألجانا وين م زرع    
ملنن  م و ننى  الننا وجننود أجاننا زمئنندا ينن م ترهبنندها   

  ا لماومت أو لحبا ملحاجه ملب ا  بث من نا   ومال   اظ
 تكون جاهلا للاقل ملهراش   دون تاشبط.
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 ملهانوي ي م  به ت ك و مخصناب ملرويضنا  نالحبومن    

 ننت أنا بننب مالخ رننار  عنند أخنن  ملرويضننات ملااضننرا مننا  

ملهربض ل وضع مع ملحبومنات ملهاويا ملربدا  قط  عند  

غمل ا   ت يحد  مالخصاب، ثم تعاد ملرويضا مله صرا 

 أو ملرابا ملى ر م مأل .

 

  

لمنائل  هنو عرنارا عنا  قنا م     ملصنااعت ن مل لقبح إ
ملن  م لللوجنا وكلنك  عند معالر نه        تلللو   ملهاوي

ومضننا ه  عنننض ملهح نننلمت للينننادا   بنننا ملحبومننننات  
 ملهاويا وت ببل .

ملعبننادا   ننتوهننو مجنن م   مننبط يهكننا أن ينن م   
مل ارجبا  دون ملحاجنا ملنى ت ندي  عنا   ينق قمنط         
ر هبنا صنتب  . تقنو  مللوجنا وتعنود ملنت ملربن   عنند        

تننوم    ملصنااعت مجنن م  مل لقنبح    نت سناع با. ويشن      
عنا   ال يقلملبون  بومن ماوى مع نشا  س يع  11عدد 
15 .% 
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:دواعـي خاصة بالزوج 

قلا عدد ملحبومنات ملهاويا أو ضنعف   ب  نا    (1
أو زيادا تشوهات ا منع  شنل مألدوينا وتنأخ      

 ساومت. 3ملحهل ل   ا تليد عا 
 ت ن نعدم  ملحبومننات ملهاوينا ن برنا لضنعف     م (2

  يورب نننا مل صنننبا أو منمننندمد ملحرنننل ملهانننو 
 أو قااا ملق ف.

 .تمل لق يغباب ملحرل ملهاو (3
نعدم  ملقدرا علنى ملقن ف أو مرترناع ملمنائل     م (4

 ناالت ملمنك  مو مصنا ات ملعهننود      نت  ملهانوي 
 .مل ق ي

دواعي خاصة بالزوجـة: 

 .للمبدمتتش بص وع    االت تأخ  مألنراب  (1

 تكبمات ملهربض. (2
 .قاومت  الوبمنمدمد  (3
 عاق مل  م. توجود أجما  مضادا   (4
 دون  اسا 36بر  ما ملما أل تا  أتقد  مله  (5

 م ضبا. تدومع يأ
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:دواعي خاصة بالزوجني 

 مللوجبا. تمشابل ملقدرا مالنرا با   (1

ملحهل ملتب  م م  أو مع وف ملمرب  تأخ  (2

 .ل   ا  ويلا

 .خ بار جاس ملهولودم (3

  .للرعد عا مله ما ملورمثبا اجان قا  مألم (4
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   التحضري(): 

حتضيــر الزوجــــــة: 

 ت ن ملينو  ملندورا    ثنانت   نت مللوجنا  يردأ تحضنب   
ويرنندم مل حضننب   عهننل   ملهر نن يتمننرق دورا ملحقننا  

ل ش بص مالل  ا ات مل ااسلبا وعهل  تبشف  رى خارج
ر اعبنا مأل عناد   أ باننا موجنات   موجات  نوق ملصنوتبا و  

ص مشنابل ملن  م وين م عهنل تحلبنل ه موننات       ب ل ش
مل صو ا ل ش بص خلل مل  مونات ومل رويض أو مرت ناع  

 معد  ه مون مللرا.  ت 

 الا وجود مل  ا ات تااسلبا ي م وصنف عن      ت 
لرا ين م وصنف   ه مون مل  تل ا و ى  الا وجود خلل 

 ت ن  .يعهلبنا ملحقنا ملهر ن     تع   له قرل ملرند   ن  
 هئانان علنت    عض ملحاالت ين م عهنل مارنار ر هنت ل     

، ملحناجل  اترويف ملن  م و خلنو  منا مللحهبنات مل  هبن     
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غب هنا منا ملهشنابل مل نت قند      مل  هت و مالل صناقات و 
 هئانان   رطانه ملن  م.  عند مال   اجاتؤث  علت مل صاق مأل

ين م   يعلى س ما مللوجا ومس عدمدها للحقا ملهر ن  
على  ا عض مل ب امباات ملهماعد ما توصف ع   مردئ
 .عهلبا مل رويض

حتضيـــر الزوج: 

أيضننا ينن م عهننل تحلبننل سننائل ماننوى م  صننص       
 الصرتات ل حديد وجود  بومنات ماوينا سنلبهه تصنلح    

أيضنا ين م وصنف  عنض مألدوينا       ملرويضنات.  تللحقا  ن 
لك ا ا ملحبومنات ملهاويا  وم     ا تر بنل   املهح ل
مل وقف عا مل دخبا مو ملهكب ات  نوم   ي ضل  ملعهلبا.

   ا ملعهلبا. أيضا ي م عهل ترهبد عبانات منا ملمنائل    
منا عبانه ملنى أر نع عبانات علنى  منب بثا نا          يملهاو

ونشننا  ملحبومنننات ملهاويننا وكللننك قرننل موعنند سننحب  
عبانا ينو      نت  للطومرئملرويضات وكلك ل راب مل ع ا 
عبانه أو ملناقص    إعطنا  ملعهلبا مثل عد  ملقدرا علنى  

ب ا ا ملحبومنات مو م ا مو س ى ملنلو     ت مله اجئ
 قرل ملعهلبا مراش ا.
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 الا غباب ملحبومنات ملهاوينا ين م عهنل      تأيضا 
 تل صنبا قرنل ملرند   ن    م مس   ح  بومنات ماوينا منا  

خطومت ملعهلبا ل  هئاان علنى وجنود ملحبومننات قرنل     
 .ع   مللوجا تملرد   

   ()تنشيط املبيض: 

ي م معطنا  مللوجنا  قنا   ندف تاشنبط ملهرنبض       
 م ينن ويضننا( و  15-5مرهوعننا مننا ملرويضنناتي إلخنن م 

م ا عنا مللوجنا  األشننعا مل ل ليونبنا و مل حالبنل لربننان     
ج عنات ملعن       نت مدى مس را ا ملهربضبا و مل عنديل  

 .ا مب بل  ال

مم( ي م 22-18عاد وصو  ملرويضا لحرم معبا ي
 مبعاد سحب ملرويضات. تحديد

   )سحب البويضات(: 

يحض  مللو  عباا سائل مانوى أو تؤخن  ملحبومننات    
ملهاويا ما مل صبا و ي م سحب ملرويضات ما ملهربضبا 
عا   يق م    ت بب  ت ملمنونار مله رلنت تحن  تنأثب      

 دقبقا. 31-15طا ت  موح  با بم در عا  ل   ا  م
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   )التخصيب يف املعمل(: 

د و جنودا ملرويضنات   و ي م  ب ا ملكشنف عنا عند   
 ، بها تحندد جنودا ملحبومننات ملهاوينا     مل ت تم سحر ا

 وص  ب  ا لعهلبا مالخصاب ما عدمه.

 عنند كلننك ت ضننع ملرويضننات و ملحبومنننات ملهاويننا 
لننرعض مل طننومت ل ر بلهننا ثننم تنن م عهلبننا ملحقننا      

 دمخل ملرويضا تح  ملهبك وسكوب . ملهاويللحبومن 

 عند عهلبنا ملحقنا توضننع ملرويضنات  نت سننومئل      
مت يا دمخنل  ضنانات خاصنا للهحا رنا علنت ملوسنط       

 ملهثالت ملهااسب لاهو و منقما  مألجاا.

    )نقل األجنـــة(: 

ي م م ا عا مالجاا و ملكشف عا نراح مل  صنبب و  
ميننا   5-3مننا مالنقمننا   ننت ملهعهننل لهنندا ت نن موح   

 تق يرا، ثم يكشف عا عدد و جودا مالجاا مله و  ا.

جاننبا دمخنل ملن  م عنا   يننق     4-2ين م نقنل منا    
قمط ا   س بكبا ر بعا م صصا ل لك و نا ر  لهندا  

 ت ملد  لربان  دو   تمسروعبا لعهل مخ رار  هل رقه
 ملحهل ما عدمه .
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    الزائدة( )جتميد األجنـة: 

جانا  ين م ترهبند مأل   اعهلبا نقل مألجا  عد من  ا 
ملربدا مللمئدا  عد عهلبا ملاقل وي م مل رهبد ملى عدد 

سنناويا. وتشننكل  مالشنن  مكمننا ملمنناومت وينن م تردينند 
مألجاا ملهرهدا مل ائضا جل م م ها ما ملعهلبنا  بنث   
يهكا نقل ا مراش ا ملى مل  م  دون مسن  دم  أدوينا   

طا. وينن م سننحب  ويضننات و  كل ننا  مننب    تاشننبط أو
 النا   ت نال با مألولنى  ن     نت   ن   مألجانا    مالس عانا

منا   أبثن   أومحاولا منراب   ل أخ   عند من ور سنا با    
ين م   أيضا الا  شل عهلبا ملحقا  تملعهلبا وملثانبا  

 األجاننا ملهرهنندا  عنند منن ور شنن  يا مننا    مالسنن عانا
 ملعهلبا.
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 لدورة أخرى: األجنةتأجيل نقل 

وتأجبننل نقل نا  ازجننا لنندورمت   اين م   ننظ مألجان  
 سراب:أأخ ى وكلك لعد  

علننت  اجاننضننعف  طانننه ملنن  م  بننث ينن م نقننل مأل
ل ل صاق  الألجا ى طانه ر م كمت سهك معبا   ت ي ثا

  رطانه مل  م.

رت اع نمره ه مون ملر وجم ب ون  ت ملند  مهنا   م
 قد يؤث  علت  طانه مل  م.

و     تاشنبط  أ دو  مس ثار  زمئد   ت ملهربضبا 
 املصنحب  ايؤث  علنت ملحالن   ان نقل مألجاأملهربضبا  بث 

 .الللوج

و ترهنع  أوجود  طانه ر م م اج  ، لو ه ر هبه 
ين م   او  نت هن   ملحالن    انا بنب مل  هبن  سائل دمخنل مأل 
و   ر ا لحنبا تر بنل ملن  م السن قرا       اترهبد مألجا

 .امألجا
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 وتعليماتها: ةلشهرية للزوجافرتة التبويض 
o     تملرهنناع ملهطلننوب لحنندو  ملحهننل ينن م  نن 

 تلى ملدورا ملش  يا. تملعش ا أيا  مل 
o  ملبنو  ويكنون    تياصح  الرهاع م ا وم دا  ن

ملرهاع يو   عد يو  يجهاع يو  ورم ا ينو (  
 ولبس بل يو .

o      قرنل   تياصنح  عند  مسن  دم  تشنطبف م رلن 
هن   مألينا     تر ع سناعات  ن  أو  عد ملرهاع  أ

كلننك يقلننل مننا ب ننا ا ملحبومنننات       نأ بننث  
 ملهاويا.

o عند ملرهناع لهندا سناعه      اياصح  رقا  مللوج 
على ملر   مع ثانى ملن بر با وضنم     امم لقا
يا ووضع م ندا م ت عنا تحن  ملحنوا      مل  

قرننل ملرهنناع وكلننك ل قلبننل  اقنند ملحبومنننات    
 ملهاويا.
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 التغذية املناسبة للخصوبة:

o  لل صنو ا   ام بند جهبع أنومع ملهومد ملت مئبا
 –مننا أبننل: مل ضنن ومت   مإلبثننارولكننا ناصننح  
 -مللحننننو  ملحهنننن م   -مألسننننهاك  -مل اب ننننا 
ملهشويات بها ياصح أيضا  ال قلبل -ملهكم مت

 ما ملاشويات وملدهون.

 ة:ــــح العامــــــــالنصائ

o     مل وقنف عننا مل ندخبا ومل وقننف عنا مله نندرمت
 وملهكب ات.

o      مأل ن من   ىبن تراب مل عن ا للمن ونا ملعالبنا
 .وملهصانع و ملهطا خ

o   ا مل رويض. تمن را  ملع قا مللوجبا    
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مللوجنننا  نننوم    ننن ا مله ا عنننا ومالل نننلم     ضنننور (1
  هومعبدها وع ض ا علت ملطربب مله  ص.

 عض مله مت لعهل   نظ لحبومننات    ت ضور مللو    (2
 ماويه .

 ضننور صننورا ملرطاقننا ملش صننبا للننلوجبا وصننورا   (3
 ملقمبها .

  ضار روش ه   وتوبو  ملع   مع بل م ا عه .إ (4
 اشننطامعطننا   قننا إملر ننناما ملطويننل ينن م   ت نن (5

 تما  دميا ملدورا مل ن  21للتدا ملا امبا ما ملبو  
 تتمرق دورا ملحقا ثم تعطى  قا مل اشبط ما ثان

 يو  نلو  ملدورا ملرديدا.

للر ناما ملطويل ياصح   اسن ه مر ملحقنا منا ملبنو       (6
  ى تحديد عهلبنه سنحب ملرويضنات     ارما ملدو 21

 ت قاه  دون توقف  شكل يوم 21 ومقع 

  مل  ننن ر ننن   تتعطنننى ملحقنننا تحننن  ملرلننند  ننن (7
 و ملرطا.أ
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 تانثن تردم  قنا مل اشنبط منا     ملر ناما ملقصب  ت  (8
يو  ملدورا مراش ا وت وقف قرل ينو  منا سنحب    

 ملرويضات. 

ن تؤخ  ملحقا قرل أ قا مل  رب  ي معى  اعاد  دمي (9
ساعه ويحدد معادها ملطربب  36ب املعهلب معاد

 . اخ  زيار  قرل ملعهلبآ ت 

خ  موعد للحقا تح  ملرلند و قنا مل اشنبط هنو     آ (11
 موعد  قا مل  رب  

ملبنو  ملن ى يمنرق     تننومع ملحقنا  ن   أت وقف بل  (11
   املعهلب

تحن  درجنه  ن مر      املث ج تي معى   ظ ملحقا   (12
 ولبس مل  يلر   ادرجه مئوي 11-4ما 

مننا صننبدلبه مله بننل لضننهان  ادويننمأل  خننأياصننح   (13
ومله بنل   مألدوينا  بنا لو اع املربند  مألدوينا   ظ 
 مألدوينا ي سنع    مل ارجبنا  مألدوياعا  ممؤو غب  

 (  امل ارجب امو د  ا س سع  ملصبدلب
وعنندد  مألدويننامالل ننلم  ملرنناد ملصننار   هومعبنند    (14

كلك قند   أنصاف دون رجوع للطربب  بث  أيتوقف 
 و دمي  ا ما جديد  لعهلبامتوقف  إلىيؤدى 
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ممننهوح بننل مألعهننا  ومألنشننطا للننلوجبا أثاننا     (15
ن ين م  أمل ر بل للعهلبنا  هنا  ب نا ملرهناع علنى      

 ضنار ملمنائل   إملرهناع قرنل موعند    أي مل وقف عا 
 أيا  3ملاوى     ا 

ملحضننور لعهلبننا سننحب ملرويضننات قرننل موعننند       (16
 ساعات. 6ملعهلبا  ماع با مع ملصبا  لهدا 

 ضار عباا سائل ماوى ينو  عهلبنا   إ يقو  مللو   (17
أينا  هن م    3عا ملرهاع لهندا   هملمحب  عد توق 

تؤخنن   ت  با بننا مل نن رانننب ملعباننات ملهرهنندا مال
سن  دم  جبنل أو   مأثاا  تر بل مللوجا ويرب تراب 

 .ي ضار عباا ملمائل ملهاوإ تصا ون  

تصنا  منا   ملحضور لعهلبا نقل مألجاا ين م  عند مال   (18
 يم لل  ملصبا . وتحديد ملهبعاد والجانب مله بل 

مله بنل   ت عد عهلبا نقل مألجاا ترقى مللوجنا  ن   (19
 لنت ملربن    إ   ا ساع با  و عندها يهكنا ملعنودا    

 خطورا. يو ملم    دون أأ
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 تعليمات ما بعد سحب البويضات 
ي م مل  و  ما مله بل  عد عهلبا ملمحب  مناع با   (1

 خطورا. أيوملعودا للهال  أو ملم    دون 

 عنند مل نن و  مننا ملعهلبننا  مألبننليمننهح  الشنن ب و  (2
  ماعا.

و ملقندرا   مإل اقنا ال يوجد  اجا لل م ا مل اما  عند   (3
علت ملح با لن م يمنهح  نال ح ك و ملمولنا ملحبناا.      

 ملعاديا  كل نشا ات ا  عد سحب ملرويضات.
ي م مالتصا   اله بل  عد يومبا ل  هئاان علت  اله  (4

 .مألجااو تحديد مبعاد نقل  مألجاا
 منننا ملمننومئل و تانناو  مل ضننن ومت    مإلبثننار ي ضننل   (5

 مأل عهنننناملطازجننننا و ملرعنننند عننننا   مل اب نننناو 
 و ملدهون. ملهح ورا

و مومعبنندها بهننا   مألدويننايرننب مالل ننلم   رهبننع   (6
 ش   ا   يق عهل مله بل.

قد تشع  مللوجا  رعض مآلال   ت ماطقا ملحنوا و   (7
 شنت    منا ملند  و كلنك    وجود نقنا  أيضاملهربض و 

 نوع ما ملقلق. أي ربعت وال يثب  
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 األجنة إرجاعتعليمات بعد 
مله بل لهدا ساع با  عد نقل   تيك  ت  ال م ا  (1

ملهال  و ربوب  إلى عدها يهكا ملهتادرا  مألجاا
 ملم      خوف. أوملمبارمت 

 م  هننننا  نننننلو   عننننض ملاقننننا  مننننا ملمننننومئل   (2
و هن م ال يندعو    مألجانا  إرجناع قط مت ملد   عد  أو

 للقلق .
يلل   عض مل م ا أو  يومبا و لكنا لنبس م زمنا     (3

 مألعهننا مل نن مت تهامننًا  ننبهكا ملقبننا   ننرعض     
  إج ادملهاللبا  دون 

ملثقبلا   نت يمنهح    مألشبا  هل  أويهاع ملرهاع  (4
 ملطربب   لك .

ما ملمومئل و ملعصائ  ملطازجا و ملرعد عنا   مإلبثار (5
 ملق نوا و  ملشايو ملكا ببايملهح ورا  مأل عها

 و غب ها.....(.
 هومعبد و   ق أخ  ملع   بها تم ش  ه  مالل لم  (6

 ما قرل   يق عهل مله بل.
 أدويه  دون مل جوع لله بل . أيعد  أخ   (7
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ال ي م غمل مله رل ما ملندمخل مطلقنا  عند نقنل      (8
 مألجاا .

ملنند   ننت ملبننو     ننتعهننل مخ رننار  هننل رقهننت   (9
 ملهحدد ما قرل مله بل .

ي جنننى مالتصنننا   ننناله بل  نننت  نننا  وجنننود أي     (11
 مثل:  ومرئمس  مارمت  أو 

   درجنه   38مبثن  منا    ملحن مرا مرت اع درجنه
 .مئويا

 .ت  اله  دو  نليف م رلت  
       زينناد  مأللننم  صننورا غبنن  مح هلننه  ننت

 ملحوا.
  مل رو . أثاا ملشعور  األلم 
  مإلس ا أو  ملقت ملشعور  التثبان أو. 
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هو وسبلا  ربا مماعدا لحدو   يملحقا ملهر  
لبننه عانندما تقننل  نن ح  نندو  ملحهننل     إ نلرننأملحهننل 
 .تملطربع

مألنرناب   تزوم   ن مألف مأل يسناعد ملحقنا ملهر ن    
 كلك. ت عدما ضعف مألمل  

  ننا  ألننى أجاننا أو  إدى ؤينن ال يملحقننا ملهر نن  
  هننا  للحهننل   هننا  كلننك هننو ن ننس مال ممشننوهبا و

 .تملطربع

مثقنا    ييوجند أ  ملحقا ملهر ن ي  ن   شن عا وال   
 بل مألديان. ت  مانب ه وكلك   تكرا  

ث  على مللوجنا  ؤت عهلبا ملحقا عهلبا  مبطا وال
 لى ملعهلبات مألخ ى.إومضع ات ا قلبلا جدم  الهقارنا 

 ننت أ ضننل  ينمننره نرنناح عهلبننه ملحقننا ملهر نن 
 % .61-50لللوجبا ما  املر وف  الامر
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معرنم ملحناالت    ت  ي شل عهلبه ملحقا ملهر  
خن ى  أغب  مع وف ملمرب ويم دى تك مر ملهحاولنا من     

 ش ور  للياد    ح ملاراح. 3 عد 

 يتحهل  الحقا ملهر   تغب  صحبح أن ملمبدا مل 
 عنند كلننك ملصننحبح أن ملحهننل    تتحهننل  هننل  ربعنن  ال

 . عد ملحقا ومرد على  مب ملحالا تملطربع
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 ٱٱٻٱٻ

 خص حص مس حسخس جس مخ محجخ جح  مج حج ُّٱ
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  ٠٩ - ٩٨الشورى:  َّ حك جك مق مفحق خف حف جف
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 أفراد فري  عمل مركخ وبلعل  ناج ا نقم

 يوا حقن ا مجهر 

 

 

 ملقاه ا
 أما  ملمرل ملهدنى و باي و مو   –ت مل     282

11121111121 -  11121111122 -  35866696 
 أسبو  

     عثهان رقم أ ملدور مل امس –ت ملره وريا
11111955311 -  088/2064183 

 ملوى
 ملط يق ملم يع  –مم ش ى ملابل 
11196411676 -  11119777441  




