
الصغار

معلومات من الجيد معرفتها قبل تسليم العينات

هل تود تجميد حيواناتك 
املنوية؟

الصغار



إن هذه املعلومات موجهة لألشخاص الذين تم عرض عليهم تجميد 

حيواناتهم املنوية.



قامئة املحتويات

ملاذا يتوجب عيّل تجميد حيوانتي املنوية؟

أين ُيكنني تسليم عينات الحيوانات املنوية؟

كيف يرسي األمر؟

يحدث يف بعض األحيان أن...

كيف يتم حفظ حيوانايت املنوية؟

ماذا يحدث بعد ذلك؟

مزيد من املعلومات



ملاذا يتوجب عيّل تجميد حيوانتي املنوية؟

سوف تتلقى اآلن عالج ملرضك وهو ما سيساعدك عىل التعايف والشفاء.

ُيكن للعالج أن يُتلف حيواناتك املنوية. ومن ثم ُيكن أن تواجه صعوبة يف أن تُصبح والداً عندما 

تُصبح شخصاً بالغاً.

يكنك تجميد وحفظ الحيوانات املنوية الخاصة بك. يكن تخزين الحيوانات املنوية لسنوات عديدة 

دون أن تتلف.  



أين ُيكنني تسليم عينات الحيوانات املنوية؟ملاذا يتوجب عيّل تجميد حيوانتي املنوية؟

 إذا كنت تشعر بحالة جيدة مبا فيه الكفاية، فيُمكنك إجراء ذلك يف املستشفى التي سيتم فيها تجميد الحيوانات املنوية. 

حيث توجد غرفة لعينات الحيوانات املنوية، والعاملون هناك معتادون عىل إخبار األشخاص بشأن كيفية رسيان األمور.

ُيكنك عمل عينات الحيوانات املنوية يف املنزل أو يف القسم الذي يتم معالجتك فيه، إذا كان ذلك أفضل بالنسبة لك. 

 ينبغي أن تصل العينات إىل املستشفى التي سيتم فيه حفظ الحيوانات املنوية بأرسع وقت ممكن، عىل أن ال تزيد املدة 

عن ساعة بحد أقىص من وقت قيامك بذلك. ُيكن ألحد البالغني مساعدتك يف ذلك إذا لزم األمر.

ال ترتدد يف طرح األسئلة إذا كان هناك أي يشء تتساءل بشأنه.



كيف يرسي األمر؟

يتوجب عليك وعىل والديك التوقيع عىل وثيقة ما. وبهذا فإنكم توافقون 

عىل أن يتم حفظ الحيوانات املنوية خاصتك يف مجمد.

إذا كان لديك أية تساؤالت فهناك وقت لطرح األسئلة. ُيكن للعاملني اإلجابة 

عىل األسئلة املتعلقة بالكيفية التي ترسي عليها األمور.

وتحصل عىل علبة مكتوب عليها اسمك ورقمك الشخيص. وُيكنك أن تبقى مبفردك يف إحدى الغرف واالستمناء 

إىل أن يتم قذف الحيوانات املنوية. وتقوم مبحاولة أن يتم قذف السائل الذي يخرج منك يف العلبة التي تلقيتها. 

واملوجود يف تلك العلبة يُسمى عينات الحيوانات املنوية. إذا مل تتمكن من قذف 



... ال ينجح الشخص يف تقديم عينة. ُيكنك املحاولة مرة أخرى الحقاً، إذا كنت ترغب بذلك.

... يُطلب من الشخص أن يقوم بتسليم عينة إضافية ليك يتم تجميد الكثري من الحيوانات املنوية.

... ال يوجد حيوانات منوية يف العينة التي قام الشخص بتقديها. ومن ثم فال يتم تجميد العينة.

يحدث يف بعض األحيان أن...

السائل املنوي داخل العلبة، فقم بإخبار العاملني بذلك.

فمن املمكن أن تكون قد استمنيت مسبقاً وتم قذف الحيوانات املنوية. ومن ثم 

تعرف ماذا يتوجب عليك القيام به. إذا مل تكن تعرف كيفية القيام بذلك، فقم أيضاً 

بإخبار العاملني بذلك. ومن ثم فسوف يقوم العاملني بتوضيح األمر لك.

يكنك جلب بعض الصور معك إذا كان ذلك يساعدك عىل حدوث االنتصاب.



 إن الحيوانات املنوية دقيقة جداً ومن ثم فإنه يتم االحتفاظ بها 

يف املجمد يف أنبوب رفيع جداً مشابه ملصاصة الرشاب. ويف كل أنبوب 

ُيكن للشخص أن يقوم باالحتفاظ بعدة ماليني من الحيوانات املنوية.

أنبوب الحيوانات املنوية يف نوع آخر من الحافظات.

يتم االحتفاظ بالحيوانات املنوية يف خزان للتجميد وهو ما يحتوي عىل نيرتوجني سائل. وتصل درجة الحرارة يف خزان التجميد إىل ما يقرب من 196- درجة 

مئوية. فالتجميد يجعل الحيوانات املنوية قادة عىل البقاء عىل قيد الحياة لسنوات عديدة، إىل أن تكون يف حاجة إىل استخدامهم.

كيف يتم حفظ حيوانايت املنوية؟



Här mognar 
spermierna

Testikel Spermie

ماذا يحدث بعد ذلك؟

ال تؤثر كافة العالجات عىل الحيوانات املنوية. كام أنه ليس من املؤكد بأن تترضر خصيتيك، وهي العضو املسؤول عن إنتاج 

الحيوانات املنوية. ومن ثم فإنه يتم تكوين حيوانات منوية جديدة، حتى وإن كان من املمكن أن يستغرق األمر وقتاً طويالً. 

 بعد انتهائك من عالجك وتكون أكرب سناً، فإنه ُيكنك تقديم عينة جديدة من الحيوانات املنوية. ورمبا ستبني تلك العينة 

 أن لديك حيوانات منوية. إذا مل يظهر بها حيوانات منوية، فيُمكنك إذا استخدام الحيوانات املنوية املوجودة يف املجمد 

يف أي وقت ترغب فيه بأن تصبح أباً يف أي وقت يف حياتك.

 كام ُيكنك أن تصبح أباً بطرق أخرى بدل من أن يتم ذلك باستخدام حيواناتك املنوية. يُرجى االستفسار من طبيبك إذا كنت 

تود معرفة املزيد. كام ُيكنك أيضاً االتصال بالقسم املوجود به حيواناتك املنوية املجمدة.

هنا تنضج 

الحيوانات املنوية

الخصية الحيوان املنوي



مزيد من املعلومات

 يوجد مقطع فيديو موجه للشباب الصغار الذين سيقومون بتقديم عينات من حيواناتهم املنوية. ُيكن مشاهدته عىل

http://vavnad.se/konsceller/filmer/

وعىل املوقع اإللكرتوين www.1177.se توجد مزيد من املعلومات حول الرسطان، وحول الخصوبة عند العالج من الرسطان، 

والعالجات يف حالة العقم. ُيكن للشخص دامئاً االتصال بالعيادة التي تم فيها تجميد الحيوانات املنوية، إذا كان لديه أية أسئلة.



مالحظات

 ،)UNGA Vävnadsrådet( تم إعداد الكتيب من قبل مجموعة العمل املؤلفة من مجلس األنسجة للصغار

واملجلس الوطني لألعضاء واألنسجة والخاليا والدم، وهو منتدى استشاري داخل البلديات السويدية 

ومجالس املقاطعات )SKL( ويعمل عىل التنسيق الوطني واإلجراءات املوحدة يف املجال.




