
 

    

 210טיוטה לנייר עמדה     

      

( HBV ,HCVטיפולי פריון והפריה חוץ גופית )הח"ג( לנשאי נגיפי דלקת הכבד ) –נייר עמדה 

 ( HIV) הנרכש ונגיף הכשל החיסוני

 

 רקע

נגיפי דלקת הכבד  מסוג  בנשאי ובטיפול במחקר רבה התקדמות חלה האחרונות בשנים

Hepatitis B (HBV)  Hepatitis C (HCV)  נגיף ונשאי HIVמלא בטיפול  ריפוי אין עדיין . אמנם

מאפשרים דיכוי  חדשנייםויראליים -אולם טיפולים אנטי ,HIV-או ב כרונית Bבדלקת כבד נגיפית 

. לעומת זאת, בדלקת HIVו  HBV נשאות שכפול הנגיף לרמות שאינן מדידות ברוב המקרים של

ויראלים המביאים לריפוי מלא בחלק גדול מהמקרים. -ים תכשירים אנטיכרונית קיימ Cכבד נגיפית 

ומעקב אחרי  ומדויקות לאבחון חדשות שיטות ניתן היום להפחית את הסיכון להדבקה ופותחו

רמות הנגיפים בדם. כתוצאה, רובם של הנשאים אינם תסמיניים ומנהלים אורח חיים נורמלי או 

 םלהיות הורי רבים נשאים אלה בוחרים בות. במקריםר שנים חיים כחולים במחלה כרונית

עצמה בהעשויה  ,)הח"ג( ולעיתים נזקקים לטיפול מסייע להשגת המטרה כולל הפריה חוץ גופית,

 לילוד.  המחלה והעברת זוג בני בין להדבקה את הסיכון להפחית

מחלות  מנשאי פוריות טיפולי למנוע מקובל לא  Good Clinical Practice (GCP)-הכללי על פי 

 התנאים יש המטפל שלמרכזשעומדים בקריטריונים הקליניים ובתנאי  ,HIVנשאי לרבות  נגיפיות,

 מעבדה ייעודית. באמצעותהולם  טיפול העניקל

 בנשאים אלו הם:ובהריון  פוריותהסיכונים הכרוכים בטיפול 

 .בזוגות דיסקורדנטיים. הדבקת בת/בן הזוג 1

 טפל.. הדבקת הצוות המ2

 ביולוגיות אחרות המטופלות באותה מעבדה.  הדבקת דגימות. 3

 . הדבקת העובר במהלך ההיריון. 4



 

 המטר

 הזוג, תתוך מניעת הדבקת ב הכללים המאפשרים למטופלים/ות נשאים להרות וללדת הגדרת

גם למעבדות פוריות  ותתקפ ההגדרותהצוות המטפל וגמטות/עוברים של מטופלים אחרים. 

 .זרע לטיפולי פוריות / הזרעות המכינות

 נחיותה

 

 נשאי נגיפי דלקת כבד: .1

יופנה/תופנה לרופא מומחה  Cאו   Bמטופל/ת שנמצא/ה נשא/ית של נגיף דלקת כבד מסוג 

 .מידת הצורךויראלי ב-טיפול אנטיהמלצה על ומחלות כבד לצורך הערכה קלינית ומעבדתית 

 

בנשאי נגיפי דלקת כבד שעברו טיפול אנטי ויראלי שהביא  טיפולי פוריות והח"ג .א

 ספח א' בקווים מנחים למעבדות הפריה חוץ גופית נוהלנ –ראה )להעלמת הנגיף מדמם. 

 . CL18-101 (10) )מספר

 

HBV –  בנוכחותHBsAg בבדיקת , אם רמת הנגיף בדם בדםPCR  אינה מדידה

מנדף וצנטריפוגה  קיימים בהניתן לטפל בכל מעבדת פוריות או הח"ג אשר 

 עוברים כרגיל. ניתן להקפיא , ובתנאי שבן/בת הזוג חוסנה. ביולוגיים

HCV – נוגדנים  בנוכחותAnti HCV בבדיקת , אם העומס הנגיפי בדם בדםPCR 

ויראלי הביא להורדת העומס -טיפול אנטיש, או IU/ml 12>)מלכתחילה אינו מדיד )

שלושה חודשים לאחר סיום הטיפול, )מצב של  IU/ml 12>הנגיפי בדם לרמה של 

SVR - Sustained Virologic Response ניתן לטפל בכל מעבדת פוריות או ,)

 להקפיא את העוברים כרגיל.ים ומנדף וצנטריפוגה ביולוגי קיימים בההח"ג אשר 

 

הביא  לא ויראלי האנטי שהטיפול HBV/HCVבנשאים של  והח"גטיפולי פוריות  .ב

  .ויראלי אנטי לטיפול ה/סירב בת הזוג/כשבן או הנגיף, תלהעלמ

 

 : קיימים בה ,עודית לטיפול בנשאי נגיפיםיהטיפול ייעשה ביחידה י

 נשאי נגיפים.חומר ביולוגי של לטיפול בוהסמכה עבר הכשרה ש צוות .1

 .Biohazardמעבדה מצוידת בצנטריפוגה  .2



 מעבדה מצוידת במנדף ביולוגי. .3

במיכלי הקפאה נפרדים למחלות השונות, לשמירת זרע מעבדה מצוידת  .4

תווך כל מחלה בניפרד( מחשש להדבקה של דגימות אחרות דרך לועוברים )

 זה גזית. א. קיימת עדיפות לשמירה בפנוזלי חנקן

 ולבדוק בו עומס נגיפי.  יותר להקפיאו לשימוש מאוחר ,להכין זרע אפשרות .5

, המפרט את פוריות/הח"געל טופס נספח להסכמה מדעת לטיפול יחתמו בני הזוג 

 אחד הנגיפים.של הסיכונים והסיכויים בטיפול בהיות אחד או שני בני הזוג נשאים 

 בתנאים הבאים:  הח"ג בהתאם לנשאות בן/בת הזוג וסוג הנגיף ניתן לבצע טיפול 

 HBVנשאי  .1

)ללא קשר לעומס הנגיפי  HBVבן / בת הזוג של הנשא חייב/ת להיות מחוסן/ת כנגד 

מ"ל. בתנאים /יחידות 10שווה או מעל  anti-HBsרמת נוגדני עם של בן/בת הזוג(  

 אלו הסכנה של הדבקת בן/בת הזוג מזערית, אם בכלל.

אין צורך בבדיקות עומס נגיפי בנוזל )ובת הזוג שלילית וחוסנה( אם בן הזוג נשא 

המטופלת לא הגיבה לחיסון ולא הצליחה . במקרים נדירים בהם הטיפולהזרע לפני 

בבן ויראלי -אנטיטיפול כבד לגבי  מחלותיש לבצע דיון פרטני מול רופא  להתחסן,

 הזוג. 

-2%בשיעור של במהלך ההריון העובר עלול להדבק בנגיף  ,אם בת הזוג נשאית

במהלך ויראלי -עליה לעבור טיפול אנטילכן ו ,בדמהכתלות בעומס הנגיפי  15%

יעיל במניעת הדבקה , ה לוסבי פעיל יקבל חיסון HBV  נשאית של יילודריון. הה

 מהמקרים. 95%-85%-בילוד ב

 

 HCVנשאי  .2

או  טיפול פוריותלא טופל, או שטופל ולא הוכחד הנגיף, ונשא וא במקרים בהם בן הזוג ה

 PCRדגימת הזרע תעבור הכנה מתאימה, ובדיקת אם  יתאפשר רקבבת הזוג  הח"ג

תוקפא לשימוש לצורכי הזרעה / זו תימצא שלילית. דגימה  בדגימת הזרענגיף נוכחות ל

יתאפשר בדגימה לאחר הכנה,  לא  PCR-ב HCV-RNA. אם עדיין ניתן לזהות הח"ג

במקרים אלו יש להמליץ על מתן דגימות בדגימה מחשש להדבקת בת הזוג.  שימוש

אפשרות גם במקרים אלו קיימת שכן זרע חוזרות ובדיקתן לנוכחות הנגיף, 

 אינה מכילה את הנגיף. , במועד אחר, אשרלקבלת דגימה

לא טופלה, או שטופלה ולא הוכחד הנגיף, שנשאית יא במקרים בהם בת הזוג ה

 . שיעור הדבקה גבוה יותר5%-2% -במהלך ההריון הוא כסיכון להדבקת העובר ה

מהילודים שנדבקו  20%-. בכHIV-בעם זהום מקביל  HCVדווח בנשאיות  (16% -כ)

 80%-חודשים  מהלידה, ואילו כ 12-18תוך יעלם הנגיף  ,במהלך ההיריון HCV-ב



תסמינים. ההשפעה של נשאות ללא מהילודים שנדבקו יהפכו לנשאים כרוניים, רובם 

HCV  להגיע לבמצב זה על תוחלת החיים עדיין אינה ברורה. על כן, אם לא ניתן-

SVR  הסבר לגבי הסיכונים מתן באישה, יש לשקול לאפשר טיפול פוריות לאחר

וחתימה על טופס  , הסיכון להעברה אנכית של הנגיף,והסיכויים שיש בטיפול הפוריות

 הסכמה מדעת מתאים.

 

 זרע של גברים נשאים דגימות הקפאת  .ג

במיכל נפרד. השימוש  יש להקפיאה HBVשל נשאי  לאחר הכנת דגימת זרע

ורק בבת זוג שחוסנה אך , בונגיפי העומס הללא מדידת   אפשרית וזרע זמת דגיב

 ופיתחה נוגדנים.   HBV-ל

 הזרע לאחר שעברדגימת , יש לבצע בדיקת עומס נגיפי בHIV-ו   HCVבנשאי 

ניתן להקפיא ולשמור את הזרע במיכל   תשלילי תמצא   PCR-בדיקת ההכנה. אם 

הדגימה תשמר במיכל ייעודי והשימוש  חיובית,  PCRבדיקת השאינו ייעודי. אם 

 העתידי בה יעשה בהתאם לתנאים הרפואיים במועד ההפשרה.

 

 שימור פריון של נשאיות .ד

 יוכלו לשמר את הפריון בכל אחת מהשיטות הנהוגות ביחידה ייעודית. HBVנשאיות 

על פני , יש להעדיף הקפאת ביציות או עוברים, PCR-ב HCV-בנשים שנמצאו חיוביות ל

הנגיף  היוותרותל עוברים הסיכויההקפאת רקמת שחלה, מפני שבמהלך הטיפול בביציות ו

בנוזלי התרבית וההקפאה הוא אפסי. אם הוקפאה רקמת שחלה, השימוש העתידי בה 

 יעשה בהתאם לתנאים הרפואיים במועד ההפשרה.

  

 :Human Immunodeficiency Virus (HIV)נשאי   .2

נמצא בתוך כדוריות דם לבנות, נוזל הזרע והפרשות נרתיקיות. הוא מועבר  HIV-ף הנגי

. הסיכון להעברה מושפע מהעומס הנגיפי ומהמצב מאם לעובר אנכיתבמגע מיני וכן בצורה 

 ( בדם של הנשאים. CD4החיסוני )רמת תאי  

 

 טיפול בגברים נשאים .א

  נגיף ה- HIV  יכול להימצא בנוזל הזרע כנגיף חופשי או בתוך הכדוריות הלבנות אשר

 בנוזל הזרע, אך לא בתאי הזרע עצמם.  



 אפשריתבין העומס הנגיפי בדם לעומס הנמדד בנוזל הזרע, אך עדיין  קיים מתאם 

יעיל, והעומס הנגיפי בדם הוא מתחת רטרוויראלי -אנטיטיפול  כאשר ניתןשונות. לרוב, 

 .בלתי מדיד יהיהס הנגיפי לוי, גם בנוזל הזרע העומלסף הגי

מתחת לסף המדידה בדם  נמצאמקרים בהם העומס הנגיפי גם קיימים למרות זאת, 

 ועדיין מדיד בנוזל הזרע. 

  שימוש בטכניקות המפרידות בין תאי הזרע לבין נוזל הזרע והתאים האחרים, ובהמשך

 מונע את הסיכון להדבקת בת הזוג.  ,הח"גהזרעה תוך רחמית או 

 

 HIVהכנת דגימת זרע של נשא 

 תבוצע במעבדה ייעודית בתנאים הבאים:

ויראליות באופן קבוע ונמצא במעקב רפואי מסודר במרפאה רטרו-הגבר מטופל בתרופות אנטי .1

 ייעודית.

 ( בשתי בדיקותundetectableבדיקה )מדידה של המתחת לסף ההינו העומס הנגיפי בדם  .2

 . לפחות עוקבות בהפרש של חודש

 : הכנת הזרע כוללת .3

a.  שלב ראשון- Density Gradient Centrifugation 

b.  שטיפה במדיום ייעודי או שימוש בשיטת  -שלב שניSwim Up  במקרים בהם ריכוז

 הזרע תקין.

c.  נדרשת הפרדה של מיקום הטיפול )מנדפים נפרדים( בדגימות שמגיעות מנשאיHIV. 

בכל דגימת זרע שתינתן, ללא קשר לתוצאות למדידת העומס הנגיפי   PCRת יש לבצע בדיק .4

 העומס הנגיפי בדגימות קודמות.

 

 HIVשימוש בדגימת זרע של נשא     

, ניתן לשמר ולהשתמש PCRזרע שהוכן ונבדק במעבדה ייעודית ונמצא שלילי בבדיקת  .1

 בכל יחידה / מרפאה.  להח"גלהזרעה תוך רחמית ו/או 

 ככל האפשר, מטראומה לנרתיק ולצוואר הרחם.  ,ההזרעה  יש להימנעבמהלך  .2

חודשים  2-3חודשיים לאחר הטיפול, וכל   HIV-יש להמשיך ולבדוק את האישה לגבי הדבקה ב .3

 במהלך הטיפול וכן  במהלך ההריון.

 

 טיפול בנשים נשאיות

יפי בדם מתחת לסף וירליות ובעלות עומס נגלהיות מטופלות בתרופות אנטי רטרועל הנשאיות  .1

 הגילוי. 



 נשים אלו יכולות לעבור טיפולי פריון  בהזרעות ללא צורך במעבדה ייעודית. .2

 לטיפולי הפרייה חוץ גופית יש להפנות את בני הזוג ליחידה ייעודית. .3

  

   HIVהטיפול בזוגות בהם שני בני הזוג נשאים של 

וירליות ובעלי עומס נגיפי בדם מתחת להיות מטופלים בתרופות אנטי רטרועל שני בני הזוג  .1

 לסף הגילוי. 

 טיפולי פריון  בהזרעות ייעשו לאחר הכנת הזרע במעבדה ייעודית.  .2

 הפריה חוץ גופית בזוגות אלו תעשה ביחידה ייעודית. .3

 

 :ההשתתפו בהכנת נייר העמד

' אורן שיבולת, פרופ' דניאל שובל, פרופ' אלי פרופ' אלכס סימון, פרופ' דלית בן יוסף, ד"ר טל עמבר, פרופ' רפעת ספאדי, פרופ

 .2016צוקרמן, ד"ר אולשטיין קרן, פרופ' שחר קול. נדון נערך ואושר ע"י ועדת ניירות העמדה של איל"ה 
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HBsAg  חיובי 

 

 הפניה לרופא כבד

 ויראלי לפי התוויה רפואית-טיפול אנטי

 

 

 חיובי   PCR -עותקי וירוס קיימים בדם                               PCRרמת וירוס בלתי מדידה ב 

 

 

                            

 גבר נשא                                                                 אישה נשאית                                                                                    

 בן/בת הזוג יחוסן/תחוסן לנגיף                              

 

  תחוסןבת הזוג                            יחוסןבן הזוג                                                                            

 נדף ביולוגיניתן לטפל בכל מעבדה עם מ

 לטפל ביחידה ייעודית ניתן                          הזרד                                     -וצנטריפוגה ביו

  אם הוכח שבן/בת הזוג מחוסנים                    העוברים יישמרו כחומר ביולוגי לא מדבק            
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 סכנת הדבקה של עובר/ילוד                                    

 התייעצות עם רופא –במהלך ההיריון מתן טיפול תרופתי        אם אין תגובה לחיסון                                    



 אנטי נגיפי בהתאם להתוויות רפואיות          כבד למתן טיפול אנטי ויראלי להכחדת                                 

 הנגיף למטרת טיפול פריון                                                                                                    

                                                                                       

 סון פעיל וסביל ליילוד             יינתן חי                                     

 

                                          

 יישמרו כחומר ביולוגי מדבק מוקפאים עוברים                                                                  

 

                                                                

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anti HCV                                              חיובי 

                    

 באישה או בגבר                                                       

 כבד מומחה מחלותהפניה ל                                                                  

                                                           

 

 

 טיפול אנטי ויראלי לפי התוויה רפואית                                                      

 

                                                         

 

 

 רמות הנגיף אינן מדידות מלכתחילה

(12 IU/mL או הטיפול )>יהאנטי ויראל 

 ח' לאחר   3-כך ש הנגיףהכחיד את 

 בדם נגיףהטיפול לא נמצא תום 

Sustained Virological Response 

 

 

 נדף ניתן לטפל בכל מעבדה עם מ

 הזרד   -ביו וצנטריפוגהביולוגי 

 

 יביולוגיישמרו כחומר מוקפאים עוברים 

                    לא מדבק

 

 

 הנגיףלא ניתן לתת טיפול או הטיפול לא הכחיד את                 

 

 אישה נשאית                                      גבר נשא              

 

 

 

 ניתן לטפל ביחידה ייעודית                 ניתן לטפל ביחידה ייעודית        

 

 

 

 לדגימת זרע והקפאתה PCRסכנת הדבקה של העובר/ילוד                   

 



 

 

                                                    PCR                   שליליPCR חיובי 

 

 

 

 ניתן לשמר ולהשתמש            מתן דגימות                                            

 לאיתורנוספות במנה הקפואה                                                             

  דגימה ללא נגיף       כחומר ביולוגי לא מדבק                                         

                  

          



 לנשאי מחלות נגיפיות IVFהסכמה מדעת לטיפול  –נספח 

 

(, הרינו להצהיר כי הוסבר לנו IVFבנוסף לטופס ההסכמה מדעת עליו חתמנו לפני טיפול הפריה חוץ גופית )

, נגיףבקרב זוגות נשאים למחלות ויראליות יש סיכונים וסיבוכים בהתאם לסוג ה IVFואנו מבינים שלטיפול 

הטיפול אותו מקבל הנשא והעומס הנגיפי שיש בדם הנשא. הוסבר לנו כי הסיכונים שיש בטיפול כרוכים 

 באפשרות של:

 

 . הדבקת העובר במהלך ההריון 1

 . הדבקת בת הזוג במידה ובן הזוג נשא הנגיף:2

 

 בהתאם לנשאות בן/בת הזוג וסוג הנגיף הוסברו לנו הסיכונים כדלהלן:  

 

  Hepatitis B Virusנשאי 

בן / בת הזוג של הנשא חייב/ת להיות מחוסן/ת למחלה ולאחר בדיקה המראה תגובה מספקת למתן החיסון. 

 בתנאים אלו אין סכנה של הדבקת בן/בת הזוג.

עליו לעבור טיפול אנטי ויראלי על מנת להפחית בעומס הנגיפי ככל האפשר. אם נותר בכל  אם בן הזוג נשא:

 זאת עומס נגיפי הרי שאם האישה מחוסנת, אין סכנה להדבקתה. כמו כן אין סכנה להדבקת העובר.

 בכלעליה לעבור טיפול אנטי ויראלי על מנת להפחית בעומס הנגיפי ככל האפשר. אם  אם בת הזוג נשאית:

זאת נותר עומס נגיפי הרי שאם בן הזוג מחוסן, אין סכנה להדבקתו. העובר, לעומת זאת, עלול להדבק בוירוס 

כתלות בעומס הנגיפי שנמצא אצל האישה. טיפול אנטי ויראלי במהלך ההריון  15%-2%בשיעור מדווח של 

 12 תוך וסביל פעיל ל חיסוןיקב Bלהפטיטיס  נשאית של עשוי להפחית את סיכויי ההדבקה של העובר. יילוד

 של הדבקה במניעת 95%-85%   יעיל ב זה טיפול חודשים. 12 –ו 6 בגיל החיסון את וישלים מהלידה שעות

 .היילוד

 

 Hepatitis C Virusנשאי 

לא קיים חיסון למחלה אולם טיפול אנטי ויראלי לפני טיפולי ההפריה עשוי להוריד את העומס הנגיפי בצורה 

 משמעותי ואף להביא להעלמת הנגיף בדם. 



יח'/מל(. אם העומס הנגיפי שלילי,  12בדם )> נגיףעליו לעבור טיפול אנטי ויראלי להעלמת ה אם בן הזוג נשא:

או העובר. אם לא ניתן להוריד את העומס הנגיפי, טיפול בבת הזוג יתאפשר  אין סכנה להדבקות בת הזוג

בנוזל הזרע נמצאה שלילית לאחר ההכנה.  נגיףל PCRובתנאי שדגימת הזרע תעבור הכנה מתאימה, ובדיקת 

חיובי לוירוס, לא ניתן  PCRהדגימה תוקפא לשימוש לצורכי הפריה. במידה והדגימה לאחר הכנה מדגימה 

 בדגימה מחשש להדבקת המטופלת. להשתמש

יח'/מל(. אם העומס הנגיפי  50עליה לעבור טיפול אנטי ויראלי להעלמת הוירוס בדם )> אם בת הזוג נשאית:

שלילי, אין סכנה להדבקות בן הזוג או העובר. אם לא ניתן להוריד את העומס הנגיפי, קיים סיכון להדבקת 

 -מדווח באם המטופלת נשאית גם ל 16%דבקה גבוה יותר של . שיעור ה 5%-2%העובר בשיעור מדווח של 

HIV מהילודים שנידבקו בוירוס במהלך ההריון הוירוס יעלם מהדם בתוך שנה וחצי מהלידה, ואילו  20%-. בכ

מהילודים ישארו נשאים ורובם ללא תסמינים. ההשפעה של נשאות זו על הכבד לאורך החיים עדיין  80%-כ

 אינה ברורה.  

 

 הצהרה על קבלת הסבר וחתימה על הסכמה לטיפול

 

 אני/אנו הח"מ מצהירה/ים ומאשרת/ים בזאת כי קבלתי/נו הסבר בעל פה מד"ר _____________________

                                                                                                         

 כאשר קיימת נשאות למחלה נגיפית של אחד מבני הזוג )להלן "הטיפול"( IVFפול על הסיכון שקיים בטי

קראתי/נו בעיון את ההסכמה לרבות ההסברים המפורטים בדבר הסיכונים להדבקת העובר והדבקת בן הזוג. 

 כמו כן קיבלתי/נו בעל פה מהרופא המטפל, הסברים מפורטים על פרטים שלא היו לי/לנו ברורים וניתן מענה

מפורט לשאלותי/נו. אני/אנו מסכימה/ים בזאת לביצוע טיפול ההפריה החוץ גופית ואני/אנו מוכנים ליטול 

סיכונים אלו על עצמי/נו ועל העובר מתוך בחירה ורצון חופשי. אני/נו פוטרת/ים את המדינה, משרד הבריאות, 

אחר מטעמו, מכל אחריות לתוצאה המרכז הרפואי, היחידה להפריה חוץ גופית, ההנהלה, הצוות או כל גוף 

 הקשורה להדבקה בנגיף של העובר/ולד או של בן הזוג בעקבות הטיפול שהסכמתי/נו לעבור. 

 

 שם האישה: __________________       חתימת האישה:   _______________________       

 

 

 ______________        שם בן הזוג: __________________       חתימת בן הזוג:  __________

  



כמוכן ניתנו תשובות  אני מאשר/ת כי הסברתי בעל פה לאישה/בני הזוג את כל האמור לעיל בפירוט הדרוש.

 מלאות לשאלותיהם וכי הם חתמו בפני על הסכמה לאחר ששוכנעתי כי הבינו את הסברי במלואם.

 

 

 _____________________________        תאריך: ____________________שם הרופא וחתימה:    
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 HIVטופס הסכמה להזרקה תוך רחמית של זרע מנשא 

 

 

 

 )"האשה"(   _  ________             אנו, שם:_________________ ת.ז. 

 

 שם:_________________  ת.ז. ________________ )"הגבר"(   –ו 

 

)נגיף האיידס(, לרחם האשה שאיננה  HIV-בהזרקת זרע של הגבר, שהינו נשא נגיף המעוניינים 

 נשאית, לאחר הכנתו להזרקה במעבדה.    

 קבלנו הסבר מפורט בעל פה מד"ר ____________________אשר תמציתו מובאת להלן:

 

 HIVלאחר יחסי מין לא מוגנים עם גבר נשא  HIV-שכיחות הדבקת אשה שאינה נשאית, בנגיף ה

. לאור זאת מומלץ מבחינה רפואית על קיום יחסי מין עם קונדום. 1:500 -שאינו מטופל מוערכת בכ

 אמצעי זהירות זה פוגע באפשרות להפריה והריון בזוגות שבהם הגבר הינו נשא והאישה היא בריאה.

קה של זרע שעבר הכנה מראש. הכנה זו כוללת ניתן לבצע הזר HIVעל מנת להרות מבן זוג נשא 

הפרדה של תאי הזרע עצמם מנוזל הזרע, ובהמשך תהליך שטיפה המפריד תאים מתים וגורמים 

בתאי הזרע.   HIV -זרים מתאי הזרע הבריאים. לאחר הפרדה זו, מבצעים בדיקה לנוכחות נגיף ה 

ושר להזרקה. יש לציין כי יתכן ומצוי הזרע מא –במידה ובבדיקה זו רמת הנגיף לא ניתנת למדידה 

 נגיף ברמה נמוכה מזו הניתנת למדידה.   

הכנת הזרע להזרקה היא טיפול בעל אופי חדשני. עם זאת זהו תהליך מקובל במדינות רבות 

 באירופה  )כדוגמת צרפת, איטליה, גרמניה ואנגליה(, ומבוצע במרכזים אלה יותר מעשר שנים. 

לאחר הכנת זרע והזרקתו לבת זוג  HIV –תואר מקרה אחד של הדבקה ב  1990 –יש לציין כי ב 

, כפי שקיים היום. בנוסף, HIVשלא היתה נשאית. באותה שנה עדיין לא היה קיים טיפול יעיל כנגד 

 שטיפת הזרע שבוצעה אז היתה שונה ופשוטה יותר מזו המבוצעת היום. 

 -טיפולי פוריות באירופה, עד היום בוצעו יותר מ בסיכום של נתונים כפי שפורסמו על ידי מרכזים ל

מחזורי טיפול של הזרקת זרע לאחר הכנה לחלל הרחם של אשה שאינה נשאית. בכל הזוגות  4000

האלה לא דווח אף מקרה של הדבקה. לאור זאת מוערך הסיכון להדבקה של האישה בשימוש בזרע 

 ול בוודאות סיכון זה.לאחר הכנה כסיכון מזערי. יחד עם זאת, לא ניתן לשל



 

הוסבר לי כי קיימות חלופות שאינן כוללות סיכון להדבקה, דוגמת אימוץ או הפריה תוך שימוש בזרע 

 מתורם  שאינו נשא. 

עבור כל ניסיון טיפולי  15%-הוסבר לי כי הסיכוי להריון מהזרקת זרע בודדת לחלל הרחם מוערך בכ

 רת(.חודשי )במידה ולא קיימת בעיית פוריות אח

 

הננו נותנים את הסכמתנו לביצוע הזרקה של הזרע לאחר הכנתו, תוך ידיעה של הסיכון הרחוק 

  . הננו מתחייבים להימנע ממגע מיני לא מוגן בתקופת הטיפולים.  HIVלהדבקות האשה בנגיף 

 

 תאריך: ____________________                          

 

 

 ___________________ שם בת הזוג :  _________________                   חתימה: 

 

 

 שם בן הזוג : __________________                חתימה: _____________________

 

 

 שם הרופא: __________________  חתימת הרופא ומספר רישיון : ______________   

 

 

          

 

 

 


