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החזרת עוברים  -מספר מרבי
אישור סופי מרץ 2003
:דברי הסבר
הסיכוי להיריון ,ולהיריון מרובה עוברים בשיטות הפריה חוץ-גופיות ושיטות הפריה חלופיות גדל ככל שעולה
מספר העוברים המוחזרים .היריון מרובה עוברים כרוך בלידות מוקדמות ובפגות על כל סיכוניה .כשמתפתח
היריון מרובה עוברים קיימת האפשרות להמליץ על דילול כאמצעי לשפר את תוחלת ההיריון ,אך פעולה זו
כרוכה בסיכון לאורך כל ההיריון .לכן ,הגבלת מספר העוברים (או הזיגוטים) המוחזרים עשויה להפחית את
.שיעור ההריונות מרובי העוברים ,בלי לפגוע בסיכויי ההיריון
:אשר על כן עמדתנו היא
.מספר העוברים המומלץ להחזרה בשלושה הטיפולים הראשונים --עד שניים 1.
:בנסיבות הבאות ניתן לשקול החזרה של מספר עוברים גדול משניים
.א .לאחר שלושה טיפולי הפריה חוץ גופית בהם הוחזרו שני עוברים בכל פעם ולא הושג הריון
.ב .בגיל אישה שוה או מעל  35שנים  -יוחזרו יעד שני עוברים בשני המחזורים הראשונים
.ג .בגיל האשה שוה או מעל  41יוחזרו שלושה עוברים מההחזרה הראשונה
.בכל מקרה לא יעלה מספר העוברים המוחזרים לרחם על  4עוברים 2.
.בהחזרת עוברים מופשרים ,יש לנהוג כנ"ל ,ולהוסיף עובר אחד בכל אחת מהקטגוריות 3.
אשרור ומקורות
הנייר אושר ברוב קולות בהתאם לתקנון בחודש מרץ 2003
חברי הועדה המכינה
פרופ' ר .רון-אל ,יו"ר איל"ה מנהל היחידה להפריה חוץ-גופית ,מרכז אסף הרופא .יו"ר
פרופסור א .הורביץ ,בי"ח הדסה הר הצופים
פרופסור ב .פיש ,מרכז רפואי רבין
ד"ר ד .לברן ,בי"ח וולפסון
):מליאת ועדת ניירות עמדה (לפי סדר א"ב
ח .אברמוביץ; ג .אוהל; מ.אטינגר; ו .אינסלר; י .איצקוביץ; ר .בכר; ש .בלס; ע .בלר ; מ .בן עמי; צ .בן רפאל;
א .גבע; מ .גולדנברג ; מ .גלזרמן; מ .גלסנר; א .הרמן; א .ויזניצר; ש .זוהר; ד .זיידמן; צ .חגי; ח .יפה; מ .כץ;

נ .לאופר; ; לסינג; מ .מזור; א .מלויצקי; ש .סג ל; א .סמואלוב; ע .פישמן; ד .פלדברג; מ .פישר; י .רבינוביץ; ר.
;ב .חן  -נציג המחלקות שאינן נותנות מומחיות ;רבינוביץ; א .שיף; א .שלו; ד .שרמן

