
 

  8.16ג'  

 
 נספח השלמה לטופס הסכמה לטיפול הפרייה חוץ גופית )נוהל שמירת ביציות מופרות(

 

על פי תקנות בריאות העם )הפריה חוץ גופית( ונוהל משרד הבריאות בדבר הנחיות למטופלים אודות  

שימשו בביציות מופרות מוקפאות ביחידות להפריה חוץ גופית, ביציות לרבות ביציות מופרות יוקפאו 

 ופה שלא תעלה על חמש שנים.לתק

בית החולים רשאי להאריך את תקופת ההקפאה בחמש שנים נוספות במידה ונתקבלה בקשה בכתב 

להארכת תקופת ההקפאה חתומה בידי האישה ממנה ניטלה הביצית ובן זוגה  מזרעו הופרתה )או מגבר 

 אישה בחתימתה.אחר המוכר לה מזרעו הופרתה(. במקרה של תורם אנונימי מספיקה בקשת ה

 

הובהר לנו, כי בתום טיפולי הפריה חוץ גופית עשויות להיוותר ביציות מופרות שלא יעשה בהן שימוש 

ובמידה ואיכותן תאפשר את שימורן בהקפאה, עלינו להחליט מה יעשה בביציות מופרות אלו, במועד 

 חתימת הטופס או לאחר תום הטיפול.

 

 לעתיד הביציות המופרות:חלופות  3נוהל משרד הבריאות קובע 

         

 שנים )ללא תשלום(. 5הקפאת הביציות המופרות לתקופה של עד  .א

 הפשרה שמשמעותה השמדת הביציות המופרות. .ב

 תרומה למחקר. .ג

 

על פי הנוהל בהעדר הוראות אחרות על ידינו במועד הטיפול או לאחר תום הטיפול, יוקפאו הביציות 

 סופה תעשה אלינו פינה נוספת לבחירה בין החלופות הבאות:המופרות לתקופה של חמש שנים וב

 

 הקפאה בתשלום לחמש שנים נוספות. .א

 הפשרה שמשמעותה השמדת הביציות המופרות. .ב

 תרומה למחקר. .ג

 

 על פי תקנות בריאות העם לא ניתן לשמור ביציות מופרות מוקפאות מעל עשר שנים.

ו מעוניינים, במידה ותיוותרנה ביציות מופרות בתום לאחר שקראנו, הוסבר לנו והבנו את האמור לעיל, אנ

 טיפולי הפריה חוץ גופית, כי ינהגו בביציות המופרות שלנו כדלהלן:

 

 

 

 

 



 

  8.16ג'  

 

 את הבחירה הרצויה(  X -)יש לסמן ב 

 

 הקפאת הביציות המופרות לתקופה של עד חמש שנים )ללא תשלום(.  □

 הפשרה שמשמעותה השמדת הביציות המופרות.  □

 ומה למחקר.תר  □

   

אנו מתחייבים בזאת לעדכן את היחידה לטיפולי הפריה חוץ גופית על כל שינוי בכתובתנו ופרטי ההתקשרות 

עימנו )טלפון ודואר אלקטרוני( ומאשרים בזאת, כי הוסבר לנו, כי במידה ובתום חמש השנים הראשונות 

דרך ההתקשרות האחרונה שנמסרה על להקפאת הביציות המופרות ולאחר שבית החולים פנה אלינו על פי 

ידינו, לא נבצע טיפול להחזרת הביציות המופרות לרחם ולא תתקבל מאיתנו הוראה אחרת, על פי החלופות 

שפורטו לעיל, תהיה היחידה להפריה חוץ גופית מוסמכת להפשיר את הביציות, פעולה שמשמעותה חוסר 

 יכולת להשתמש בהן למטרות הפריה והשמדתן.

 

                 _________                  חתימת האישה                        חתימת הבעל/בן הזוג                       תאריך

 רח'____________ מס'_________ עיר/ישוב: __________________

 טלפון בבית: __________________ דואר אלקטרוני: ____________________

 יד מטופלת: __________________ טלפון נייד מטופל: _________________טלפון ני

 

 אישור חתימה:

 

אני הח"מ דר' ________________ מס' רישיון ____________ מאשר/ת בזה, כי      מר __ 

 ____________ וגב' ____________ חתמו בפני על מסמך זה.

 

 

________________________ 

 י* בצירוף חותמתחתימת רופא אחרא

 

 


