מהי תרומת ביציות?
תרומת ביציות הינה תהליך בו אישה תורמת ביציות לזוג או יחיד בשביל לעזור להם להביא
ילד לעולם .ישנם שני סוגי תרומה :תרומה גלויה ותרומה אנונימית .בראשונה התורמת
מכירה את המשפחה המיועדת ולהיפך .מרבית התרומות הינן אנונימיות.
למה כדאי לי לתרום עם ?A Jewish Blessing
אנו ב A Jewish Blessing -נמצאות כאן בשביל לעזור ולתמוך בך במהלך כל תהליך
התרומה ,מהשאלות המקדימות ועד תום התהליך .אנו מסורים ,לא רק למשפחות היהודיות
הפונות אלינו ,אלא גם לך התורמת .מטרתנו היא לעזור לך לקבל את ההחלטה הנכונה
ביותר עבורך ,כאשר את מנסה להחליט אם מצוות תרומת הביציות מתאימה לך .אנו מבינים
שזוהי החלטה מאוד חשובה ומורכבת ועל כן ,מעודדים אותך לקחת את הזמן ולחשוב לעומק
לפני תחילת התהליך .אנו זמינים בכל התהליך לענות על שאלות ולהדריך בעת הצורך .אנו
מודעים לכך שהפיצוי הכספי מפתה מאוד ,אך מאמינים שזה לא צריך להיות המניע העיקרי
לתרומה  ,אלא הרצון לעשות מצווה ולעזור למשפחה להגשים את חלומה להביא ילד לעולם.
בנוסף ,אנו ממליצים לא להרשם לתוכנית עד שלא תהיי בטוחה שזו ההחלטה הנכונה עבורך.
תורמת המתקבלת לתוכנית לפני שהיא מרגישה בטוחה לגביה עלולה לגרום לפגיעה עמוקה
במשפחה שבחרה בה (אם ברגע האחרון תשנה את דעתה בקשר לתרומה) .ברגע שאת
נבחרת על ידי משפחה ,האחיות של  A Jewish Blessingיתאמו את כל התהליך מול
הרופאים והקליניקות ויהיו זמינות לתמוך בך לאורך כל הדרך .לעולם לא תרגישי לבד או ללא
גיבוי מצד .A Jewish Blessing
אנחנו גאים ושמחים שביכולתנו לעזור לזוגות יהודים מכל העולם להגשים את חלומם ולהפוך
למשפחות .המסירות והנאמנות שלנו למשפחות ולתורמות הם שמבטיחות את ההתאמה
הטובה ביותר ביניהן ומפחית דאגה משני הצדדים .יותר מכל ,אנו כל כך מעריכים אותך ואת
רצונך לעזור.
מי יכולה לתרום ביציות?
אם את אישה בוגרת ,אחראית ,בריאה (עם  BMIשהוא מתחת ל )30 -בין הגילאים 32-20
ויהודיה אז ייתכן שאת מועמדת טובה לתרומת ביציות .אם יש בך רצון לעזור למשפחה בדרך
מיוחדת ויוצאת מן הכלל ,אם חשבת לעומק על ההשלכות הרפואיות והפסיכולוגיות הכרוכות
בתרומת ביציות ,אנא שלחי לנו אי -מייל המודיע שברצונך להתחיל את תהליך מילוי
הטפסים .הטפסים יבקשו ממך לספק מידע רב ומפורט על ההיסטוריה המשפחתית ,כולל:
הורייך ,אחייך ,סבים וסבתות ,דודים ודודות ,ובני דודים .אנו נשלח לך טיפים מועילים למילוי
הטפסים .עם קבלת הטפסים המלאים שלך ,הם יבדקו על ידי אחיות המומחות לפוריות,
גנטיקאי ,ורופא .לאחר מכן ניצור עמך קשר .לאחר בחירתך על ידי משפחה ,תצטרכי להגיע
לאחד הרופאים עמם אנו עובדים בארץ ולעבור סדרה של בדיקות ,אשר ימומנו על ידי
המשפחות המיועדות ,היקבעו אם את אכן יכולה להמשיך בתהליך.
*אם הינך כבר שוהה בארה"ב סדרת הבדיקות תתבצע בעיר בה את מתגוררת.

האם אני יכולה לתרום ביציות אם אני נוטלת גלולות למניעת הריון או אם החצוצרות שלי
קשורות?
את בהחלט יכולה להגיש מועמדות לתוכנית גם אם את נוטלת גלולות למניעת הריון .לעיתים
תתבקשי להפסיק ליטול גלולות לתקופה קצרה כדי לאפשר לרופאים לבצע בדיקות
הורמונאליות .במידה ויש לך התקן הורמונאלי ,תצטרכי להוציא אותו כדי לתרום ביציות ,אך
לא לפני שכל הטפסים ימולאו (אם ההתקן ללא הורמונים אין שום בעיה) .בנוסף ,אם ביצעת
קשירת חצוצרות בעבר ,עדין תוכלי לתרום מפני שהוצאת הביציות מתרחשת לפני שהן
יוצאות מן השחלות .לכן ,אם החצוצרות שלך קשורות או יש לך רק חצוצרה אחת זה לא
משפיע כלל על התרומה.
האם אני יכולה לתרום ביציות אם אני סטודנטית במשרה מלאה?
כן! הרבה מן התורמות דרכנו הן סטודנטיות במשרה מלאה .אנו עושים כמיטב יכולתנו לתאם
את ביצוע התרומה בזמן חופשת הסמסטר וכמובן בתיאום מלא .יחד עם זאת ,כל הבדיקות
הראשוניות ייעשו בזמן הסמסטר )מספר ביקורים אצל רופא מומחה ורופא משפחה( .גם את
הביקורים האלו ננסה להתאים ככל האפשר ללוח הזמנים שלך.
האם אצטרך לטוס? ולכמה זמן?
כן ,מפני שתהליך שאיבת הביציות מתבצע ברוב המקרים בארה"ב ,תצטרכי לטוס לתקופה
של כשלושה שבועות .חשוב מאוד לציין שכל הסידורים לטיסה מתבצעים בהתייעצות עמך
בכדי שנוכל לקחת בחשבון את המחויבויות שיש לך בארץ .אנו נתכנן עבורך את כל הטיסות
וסידורי הלינה .חשוב שתדעי שלעולם לא תעברי את תהליך השאיבה לבד .או שתטוסי עם
תורמת נוספת אשר מגיעה לתרום ,או שאנו נדאג שמישהו אחר ילווה אותך ביום השאיבה.
אם תעדיפי שמלווה מבחירתך יהיה\ תהיה איתך לתקופה שלפני השאיבה ,אנו נכסה את
הוצאות הטיסה ,בתוך גבולות ארה"ב .במקרה ומדובר במישהו מחוץ לארה"ב ,זה גם
אפשרי ,אך ידרוש השתתפות עצמית של ( $1,000שירד מהסכום שתקבלי עבור התרומה).
מי משלם את ההוצאות הרפואיות ואת הוצאות הטיסה והמלון?
 ,A Jewish Blessingבשם המשפחה המיועדת ,נשלם את כל ההוצאות הכרוכות בתהליך
(רפואיות ,שהייה ,וטיסות) .זה כולל טיסות לארה"ב ובתוך ארה"ב ,מקום לינה לאורך כל
התקופה שתהיי מחוץ לבית ,תחבורה למרפאות (גם בארץ) וכן כסף לאוכל (אש"ל) בזמן
השהייה בחו"ל .בנוסף ,אנו נספק לך ביטוח רפואי לכל אורך תקופת השהייה בחו"ל ולאחר
התרומה .כמו כן ,נשלם לך את כל ההוצאות הרפואיות הכרוכות בתהליך ואף נספק עו"ד
אשר יסביר לך על כל התהליכים המשפטיים.
האם התרומה אנונימית?
מרבית התרומות נעשות באנונימיות כאשר זהות התורמת וכן זהות המשפחה המיועדת
מוסתרות ושמורות .עם זאת ,בעקבות הקדמה והרשתות החברתיות ,נהיה קשה יותר
"להבטיח" אנונימיות מוחלטת .חשוב לנו לציין ,שאם מאוד חשוב לך לתרום בצורה אנונימית,
אנו נעשה את כל מה שביכולתינו לוודא שזה יקרה (על ידי חתימת חוזה מאוד ברור המציין
את גבולות מערכת היחסים בין התורמת למשפחה המיועדת).

לעתים יש משפחות שכן מעוניינות בקשר מסוים עם התורמת .הקשר יכול להתבטא
בחלופת אי מיילים ,שיחות טלפון ולעתים מבקשים ההורים לפגוש את התורמת .במידה
וההורים המיועדים רוצים תרומה לא אנונימית תהא זו בחירתך אם לתרום בדרך זו.
האם מותר לקיים יחסי מין במהלך התהליך?
הרופאים ייעצו לך לא לקיים יחסי מין במהלך זמן גירוי השחלות על מנת להימנע ממצב בו
תיכנסי להיריון או תפגעי בשחלות שלך .ברוב המקרים התורמת מתבקשת להמנע מקיום
יחסי מין לתקופה של כמה שבועות .הרופא המטפל ייתן לך הוראות מדוייקות יותר.
במה כרוך בתהליך ההתאמה עם משפחה?
אנו עובדים עם המשפחות כדי לעזור להם לבחור תורמת שהכי מתאימה להם .תהליך זה
כולל מתן מידע על התורמת (היסטוריה משפחתית רפואית ,שנות לימוד ,הסטוריה יהודית
וכד') ולרוב גם תמונות (כאשר המשפחה מעוניינת לראות אותן) .תהליך בחירת התורמת
עלול לקחת חודשים ואף שנים .תהליך הבחירה תלוי בגורמים שונים ורבים שכוללים בין
היתר את רמת המוכנות של המשפחה להתקדם בתהליך זה .ההחלטה של איזה תורמת
לבחור היא החלטה עצומה למשפחה המיועדת ולרוב גם מאוד רגשית.
כמה זמן ייקח מהרגע שאני מתקבלת ועד הרגע שאני נבחרת על ידי משפחה?
הזמן שיעבור מרגע שהתקבלת לתוכנית ועד שתבחרי יכול לקחת מימים ספורים ועד
חודשים .אנו מאמינים שקיימת משפחה אחת ספציפית שהמתנה שלך אמורה להגיע אליה,
ואת תיבחרי כאשר משפחה זו תגיע .למשך הזמן שלוקח לך להבחר אין שום קשר לכמה את
נפלאה! אנחנו כבר יודעים שאת נפלאה בשל הרצון והמסוגלות שלך לעזור למשפחה בצורה
כל כך מדהימה .המתנה שלך תינתן בזמן הנכון.
מהרגע שאני נבחרת ,כמה זמן אורך התהליך עד שאיבת הביציות?
מהרגע שנבחרת על ידי משפחה ,התהליך לוקח בין חודשיים לארבעה אשר מתחילים עם
הבדיקות הרפואיות ועד התרומה עצמה .ברגע שאת נבחרת על ידי משפחה ,תהליך
התרומה למעשה מתחיל .התהליך הראשוני דורש בדרך כלל  2-3ביקורים אצל רופא כדי
לוודא שאת אכן מתאימה לתרום .הבדיקות הראשונות יכללו בין היתר ,בדיקות גנטיות,
בדיקות הורמונא ליות ,בדיקות למחלות מין ,בדיקת סמים וניקוטין ,אולטרסאונד ואגינאלי,
בדיקה רפואית כללית ,פגישה עם פסיכולוג/ית מאבחן ולעיתים פגישה עם יועץ גנטי .בנוסף
לבדיקות ,יהיה עלייך להיפגש עם עורך דין אשר ילווה אותך בהליך חתימת החוזה בינך לבין
המשפחה המיועדת ,על מנת להגן על שני הצדדים (הסבר מפורט יותר ינתן בהמשך
התהליך) .לאחר כל זה ,אנו נתחיל לתכנן את לו"ז התרומה שזה כולל הזמנת הטיסות,
הוצאת ויזה וכיו"ב.
אם אין לי ויזה ,האם עדיין אוכל לתרום בארה"ב?
מהרגע שתתקבלי כתורמת ,אנו נעזור לך בתהליך של הוצאת ויזה .נעזור לך למלא את
הטפסים הנדרשים ,נספק לך מכתב מיוחד המסביר את סיבת הנסיעה שלך לארה"ב וכמובן
תקבלי החזר מלא עבור ההוצאות של הויזה לאחר התרומה.
האם עלי ליטול תרופות ,והאם יש להם תופעות לוואי?

בהתחלה יהיה עלייך ליטול גלולות סטנדרטיות למניעת הריון כדי לסנכרן את המחזור
החודשי שלך עם המחזור של האם המיעודת .לאחר סינכרון המחזורים תתחילי סדרה של
הזרקת הורמונים (עם מזרקים מאוד מאוד קטנים) לתקופה של  2-3שבועות .סדרת
ההזרקות תתבצע בארה"ב .הורמונים אלו מעודדים את השחלות לייצר מספר גדול יותר של
ביציות בשלות מבחודש רגיל ,ויאפשר לרופא לשאוב כמה ביציות בו זמנית .יחד עם זאת ,את
לא "תאבדי" יותר ביציות מבחודש רגיל מפני שהגוף פשוט ייצר מספר גדול יותר של ביציות
בשלות ,ביציות שהיו "מתבזבזות" במחזור רגיל.
את רוב התורמות חלק ההזרקות הוא המדאיג ביותר .אנחנו גילינו שהתגובה הכי נפוצה
לאחר תחילת סדרת ההזרקות הינה "מזה פחדתי?" "אני לא מאינה כמה זה קל!" .כמובן
שזה טבעי לחשוש מהמחשבה של לדקור את עצמך עם מחט ,לכן האחיות שלנו בשיתוף
פעולה עם האחיות בקליניקה שתתבצע התרומה יעשו הכל בשביל לוודא שאת מרגישה
לגמרי בטוחה ובנוח עם ההוראות ,לפני שאת מתחילה את התהליך.
לרשימה מלאה של התרופות ותופעות הלוואי לחצי כאן
מה יקרה כשאתחיל את הטיפול ההורמונאלי?
ברגע שתתחילי את הטיפול ההורמונאלי בזריקות ,תהיי במעקב צמוד כדי לוודא שהגוף שלך
מגיב בצורה טובה להורמונים ,ושהשחלות שלך מגיבות בצורה תקינה .המעקב ייעשה על ידי
סדרה של בדיקות דם ,ובדיקות אולטרסאונד (בין  5-7ביקורים אצל רופא) .לפי תגובת הגוף
שלך לטיפול ,הרופא יקבע את הזמן המתאים ביותר לביצוע השאיבה.
מה קורה במהלך השאיבה?
השאיבה נעשית במרפאה של הרופא המטפל ,בתהליך קצר ופשוט .לעיתים הרופאים
בוחרים להשתמש בהרדמה מלאה לביצוע השאיבה ולעיתים בהרדמה מקומית .בחירת סוג
ההרדמה תלויה ברופא ובקליניקה .בכל שיטה שיבחרו ,הצוות ידאג שאת תהיי רגועה
ונינוחה לאורך כל תהליך השאיבה ,ושלא תרגישי כאב כלל .תהליך השאיבה נמשך בין 15-
 30דקות.
השאיבה אינה כוללת חתכים כלל ,אלא מתבצעת בתהליך ואגינאלי פשוט .על ידי שימוש
במכשיר אלטראסאונד מבצעים שיקוף של השחלות ,הרופא מחדיר מחט דרך קיר הנרתיק
ושואב ישירות מן השחלות את הזקיקים שמכילים את הביציות .הביציות נשלחות ישירות
למעבדה והתורמת לחדר ההתאוששות.
כיצד ארגיש לאחר השאיבה?
לאחר השאיבה כנראה שתהיה לך נפיחות (דומה לנפיחות בעת מחזור) ותחושי מעט כאב.
כאבים דומים לכאבי מחזור הינם גם תופעה שכיחה לאחר שאיבה .תופעה נוספת הקשורה
להרדמה מלאה הינה בחילה (העוברת לאחר זמן קצר) .לרוב התורמת יכולה לשוב לביתה\
למגורים המסודרים לה ,תוך מספר שעות לאחר השאיבה .יחד עם זאת ,מומלץ לא לנהוג עד
יום למחרת השאיבה ,כאשר כל השפעות ההרדמה מתפוגגות .במהלך יתרת היום לאחר
השאיבה מומלץ מאוד לנוח ,וכן לא להתאמץ בימים שלאחר השאיבה.
כמה זמן יקח לי להתאושש לחלוטין?

ברוב המקרים ,אם תמלאי אחר הוראות הרופא ,תוכלי לשוב לפעילות שגרתית כמה ימים
לאחר השאיבה .עם זאת ,ימליצו לך לא לאמץ את גופך ,להימנע מהרמת משקלים כבדים,
להימנע ממאמץ פיזי (ריצה וכד') ,ולהימנע מקיום יחסי מין עד לקבלת מחזור כאשר השחלות
המוגדלות חוזרות לגודלן הטבעי ( 1-2שבועות לאחר התרומה) .הרופא המטפל יתן לך
הוראות מדוייקות על פעילות לאחר תרומה.
לעיתים רחוקות ,קורים מקרים לאחר תרומה ,שהתורמת חווה סימנים של גירוי יתר של
השחלות .במצב כזה התורמת תצטרך מעקב נוסף צמוד .האחיות ב,A Jewish Blessing -
יהיו איתך בקשר לא רק לפני השאיבה ,אלא גם במהלך ההחלמה ,כדי לוודא שהכל כשורה.
אנו תמיד זמינים לענות על כל שאלה שתעלה ונלווה אותך עד שתרגישי שחזרת לעצמך
לחלוטין.
מה יקרה לביציות שלי לאחר השאיבה?
הביציות מעורבבות יחד עם הזרע של האב המיועד בתוך המעבדה של הקליניקה .לאחר
שהעוברים יווצרו ,ייגדלו אותם במעבדה במשך  3-5ימים ,לפני שישתלו אותם בתוך הרחם
של האם המיועדת\ אם פונדקאית .אם האישה תיכנס להיריון ותלד ,היא תיחשב לאמא של
התינוק\ת מבחינה חוקית .במידה וזאת אם פונדקאית ,ההורים המיועדים יהיו ההורים
החוקיים של אותו תינוק\ת .עם כל זה ,לתינוק שיוולד יהיה קשר גנטי לתורמת הביציות.
במקרים מסויימים המשפחה המיועדת מתברכת במספר תאי עוברים אותם הם יכולים
לשמור בהקפאה לשימוש עתידי (למשל :אם הניסיון הראשון נכשל ,או אם הם רוצים להרחיב
את משפחתם).
האם קיימים סיכונים הנלווים לתרומת ביציות?
הסיכונים לתורמת הן מינימלים .בפחות מ 1%-מכל מקרי ההפרייה המלאכותית קיים סיכון
של דימום או דלקת באיזור .בנוסף ,קיים סיכון של בין  1%-2%לגירוי יתר של השחלות,
אשר עלול לקרות על אף המעקב הצמוד .סיבוכים נוספים ,אומנם מאוד מאוד נדירים,
קשורים לתגובה אלרגית לחומר ההרדמה או סיבוכים אחרים הקשורים להרדמה מלאה.
מעקב צמוד לאורך כל תקופת גירוי השחלות הינו מאוד חשוב ,מפני שהוא מאפשר לרופאים
להתאים לכל תורמת את מינוני התרופות ובכך להפחית במידה רבה את תופעות הלוואי.
במספר קטן מאוד של מקרים ,לא ניתן למנוע תופעות אלו .למרות שזה מאוד נדיר ,ישנם גם
סיכונים פוטנציאלים הקשורים לשאיבה עצמה שעלולים להצריך ניתוח (דלקת ,פגיעה בכלי
דם ,ופגיעה במערכת אחרת).
ישנם מחקרים רבים שנעשו על מנת לבדוק את הקשר בין הורמוני הגירוי לסרטן השחלות.
עם זאת טרם מצאו תוצאות המצביעות על השפעה כזאת .מה שחשוב לנו ,הוא שתקבלי את
ההחלטה לתרום ביציות ממקום שקול ,עם הבנה מלאה שלמרות שהתהליך הינו שיגרתי
ולרוב בטוח ,קיימים סיכונים פוטנציאלים.
האם התרומה תשפיע על הסיכויים שלי להיכנס להריון בעתיד?
נשים נולדות עם כשני מיליון ביציות .עד ההגעה לגיל ההתבגרות ,לאישה הממוצעת נותר כ-
 30,000ביציות .בתהליך של תרומת ביציות שואבים בממוצע בין  10-30ביציות שרובן אינן
יכולות לשמש לכניסה להיריון .אם התהליך עובר כמתוכנן ואין סיבוכים ,התרומה לא אמורה
להשפיע על הפוריות שלך כלל .יחד עם זאת ,אם מאיזשהי סיבה ישנם סיבוכים בתהליך

התרומה ,הדבר עלול להשפיע על היכולת שלך להיכנס להריון בעתיד .מבחינה סטטיסטית
הסיכוי שתיפגעי בתאונת דרכים בדרך לעבודה הוא הרבה יותר גבוה מזה שיקרה לך משהו
בעקבות תרומת ביציות .ההבדל היחיד הוא שאת כנראה חייבת להיכנס לאוטו כדי להגיע
לעבודה ולתרום ביציות זאת בחירה שאינך חייבת לקבל .לכן ,מאוד חשוב לנו ליידע אותך על
כל הסיכונים האפשריים על מנת שתוכלי לקבל את ההחלטה הנכונה ביותר עבורך .בנוסף,
אנו מעודדים אותך לחשוב לעומק על המשמעות של להיות תורמת ביציות וכן להתעייץ עם
משפחה ,חברים ,הצוות שלנו ונשים שתרמו בעבר (נשמח לקשר בינך לבין אחת התורמות
שתרמה דרכינו בעבר).
מהו התגמול עבור תרומת ביציות?
תורמות ביציות מתוגמלות על זמנן ,והמאמצים שעשו כדי להגיע לבדיקות הרפואית ,הפסד
ימי עבודה וכדומה .לאחר סיום שאיבת הביציות ,את תקבלי סכום של ( $9,000ללא כל קשר
להצלחת התרומה) .בנוסף ,אנו נספק לך ביטוח בריאות מיוחד לתרומת ביציות ,אשר מכסה
כל סיבוך אפשרי שעלול להתפתח בעקבות התרומה (מפורט למעלה) .בנוסף ל $9,000-כל
ההוצאות הרפואיות ,תשלום עבור הוצאת הויזה ,טיפולים ,נסיעות ,ושהייה בארה"ב מכוסה
לחלוטין ע"י המשפחה המיועדת.
כמה פעמים אני יכולה לתרום ביציות?
הארגון האמריקאי לפוריות ממליץ לאישה לתרום עד  6פעמים .יחד עם זאת ,הצוות הרפואי
הוא זה שבסופו של דבר יקבע אם את מתאימה לתרום שוב לאחר התרומה הראשונה.
האם קורה שמבטלים תרומה בטרם עת?
ביטול של תרומה זה משהו מאוד נדיר ,אך לעיתים רחוקות זה קורה .אם התורמת ממלאת
אחר כל הוראות הרופא בצורה מדוייקת ,והרופא בכל זאת מחליט לבטל את התרומה בגלל
תגובה לא מספקת של התורמת להורמונים ,אז התורמת תקבל תגמול של בין -$1,500
( $500תלוי במשך הזמן שהיא נטלה את ההורמונים).
האם יודיעו לי אם נולד תינוק\ת כתוצאה מהתרומה שלי?
אם ברצונך לדעת אם נולד תינוק כתוצאה מתרומתך ,אנו נשמח לספק לך מידע זה .בדרך
כלל מידע זה הינו מאוד בסיסי וכולל אינפורמציה על מין התינוק ,תאריך לידה וכ"ד.
אנחנו ב ,A Jewish Blessing-מרגישים מחויבות עצומה לקהילה היהודית העולמית ולכן
אנו עובדים מאוד קשה לאסוף ולשמור מידע על כל ילד שנולד (עבורך ועבור המשפחה לה
תרמת) כדי למנוע את האפשרות שילדים אלו יפגשו בעתיד ויתחתנו .אנו מבקשים ומצפים
מכל התורמות שעובדות איתנו להבין עניין זה ולשמור על קשר איתנו ברגע שהן מחליטות
להקים משפחה בעצמן .בנוסף ,אנחנו מבקשים מהתורמות שעובדות איתנו שבמידה וירצו
לתרום יותר מפעם אחת ,שיעשו זאת דרכנו כדי שנוכל לעקוב ולשמור את המידע על כל
הילדים שנולדים.
מי צריך תורמת ביציות?
חלק מהמשפחות שאנו עובדים איתם אינן פוריות מפני שהאישה כבר אינה מייצרת ביציות.
זה יכול לקרות מסיבות רבות ,כגון :שחלות שלא התפתחו כראוי ,בלות מוקדמת בעקבות
ניתוח או בגלל טיפולים כימותרפים .ישנן גם נשים שעברו גיל מסויים והסיכוי להיכנס להריון

טוב יותר עם תרומת ביציות .מקרים נוספים הם של נשים הנושאות מחלה גנטית ולא רוצות
להעביר את המחלה לילדיהן .בנוסף ,יש הרבה זוגות הומוסקסואלים שזקוקים לעזרתה של
תורמת ביציות כדי להגשים את חלומם להיות הורים .אנו נשאל אותך לפני ,לאיזה משפחה
תרגישי הכי בנוח לתרום.

האם יש תהליך מיון למשפחה המיעודת ,ומהו?
בנוסף לבדיקות שהתורמת עוברת ,המשפחה המיועדת גם עוברת בדיקות רפואיות רבות.
תהליך זה מזכיר מאוד את התהליך שזוג עובר בטיפולי הפריה מלאכותית .הזוג המיועד
עובר בדיקות רפואיות שגרתיות ,בדיקות למחלות מין ,בנוסף לבדיקות פסיכולוגיות וליווי של
מומחה .מיועדים שהם מעל גיל  45נדרשים לעבור סקירה ונמצאים במעקב מיוחד לבעיות
לב ,לחץ דם גבוה וסכרת הריון .לכל קליניקה יש דרישות משלה לבדיקות ומעקב של
המשפחות המיועדות.
מה הסיכויים של המשפחה להיכנס להריון?
בדרך כלל לזוג יש סיכוי של כ 75%-להיקלט בעזרת תורמת ביציות בריאה .יחד עם זאת,
קיימים גורמים רבים שעלולים להפחית סיכויים אלו כגון :איכות הזרע ,גורמים רחמיים ועוד.
מהו העלות למשפחה לשימוש בביציות מתורמת?
העלות למשפחה המיועדת לעבור תהליך הפריה עם תורמת ביציות נעה בין -$50,000
 $35,000ויכולה אף להגיע למעל  $100,000אם יש צורך באם פונדקאית .אנו הקמנו לפני
מספר שנים קרן המציעה עזרה כספית למשפחות ,כדי לאפשר להם להגשים את חלומם,
למרות העלויות העצומות.

