زورونا تجدودونا نحن الفضل في مجال التلقيح االصطناعي ,مشاكل •
الحمل
اضغط هنا •
اتصل بنا •
للعربية يمكنك االتصال على االرقام التالية •
• ٠٠٩١٧٠٢٢٣٥٠٧٥٨
• ٠٠٩١٩٨٢١٦٥٨٢٩١
• babybloomivf@gmail.com
• askme.amir@gmail.com
لالنجليزية يمكنك االتصال •
٠٠٩١٨٨٠٠٩٩١٠١٦

We respect islam
نحن نحترم قيود اإلسالم وفهم أسس اإلسالمية كلها يمكننا •
مساعدتك في تحقيق هدفك.

مركز بيبي بلوم
التلقيح االصطناعي
كان معك منذ سنوات مع خبرة الوالدة لمخاطر الحمل العادية وعالية
أحيانا جرعة الحياة ال تسير كما هو مخطط لها ويحصل على تأخير
الحمل .نحن هنا لمساعدتك من
خالل هذه الرحلة الصعبة جعلت من السهل على مركز بيبي بلوم
مركز أطفال األنابيب المتقدمة حيث
نهدف إلى خلق أسرة
مركز بيبي بلوم أصبح االسم الذي يمأل هذا مع األمل والعزاء ،ونحن
.سعداء للغاية لتقديم خدمات عالمية المستوى أطفال األنابيب بتكلفة معقولة
نحن نريد أن نجعل
لك دراية جميع مرافق ممتازة وفعالة لدينا التي من شأنها أن تساعدك على تحقيق حلمك استكمال عائلتك

) IUIما هو التلقيح الصناعي
هي إحدى عمليات عالج العقم،والتي يتم فيها حقن الحيوانات المنوية المعالجة مباشرة في رحم )IUIالتلقيح الصناعي
المرأة.
لعالج بعض حاالت عقم الرجال البسيطة وعقم النساء الناتج عن مشاكل في مخاط )IUIيتم استخدام التلقيح الصناعي
سرة ،باإلضافة إلى تمكين عملية التلقيح بحيوانات منوية من متبرع.
عنق الرحم وحاالت العقم الغير مف ّ
بالنسبة لعالجات الخصوبة األخرى؟ )IUIما مدى شهرة عملية التلقيح الصناعي
التلقيح الصناعي بالرحم هو أحد أشهر عمليات التخصيب الصناعي حيث أنها عملية سهلة نسبية بأقل مضاعفات ممكنة.
هي أول عملية تتم تجربتها مع مرضى العقم عادةIUI) .عملية التلقيح الصناعي
قد ينصح األطباء المرضى بالعالج بالتلقيح الصناعي لفترة  3إلى  6شهور قبل االنتقال إلى عملية إخصاب أخرى في
حالة فشل العملية.
كيف يتم إجراء عملية التلقيح الصناعي
)IUI
يتم غسل الحيوانات المنوية إلزالة الكيماويات والسائل المنوي،ويتم تجميع الحيوانات المنوية الحية –فيما يعرف باسم
تحضير الحيوانات المنوية أو غزل الحيوانات المنوية.-
في اليوم التالي للتبويض (خروجالبويضةمنالمبيض)يتم حقن الحيوانات المنوية المجهزة في رحم المرأة باستخدام أنبوب
رفيع يسمى القسطرة.
في بعض الحاالت ،يتم استخدام أدوية إخصاب لزيادة فرص الحم

