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 چالش ها در فریز گامت، جنین و بافت های تولیدمثلی

 

 نسرین سرافراز

ایی گروه آموزشی مام دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت باروری دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران و مربی
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  19153323149شماره همراه:

 چکیده

 شود.ای در سراسر جهان برای درمان تقریباً تمامی اشکال ناباروری انجام میتردهطور گسباروری به های کمکروش مقدمه و هدف:

 درمان و پیشرفته ی تشخیص روشهای به کارگیری با می توانند هستند، ناباروری روبه رو مشکل با که خانواده هایی از بسیاری

 و گرفته انجام اصلی متون و کتب مطالعه ی با اخالقی لمسائ بررسی مطالعه، این امیدوار باشند. در شدن فرزنددار برای ناباروری

 حقوقی و اجتماعی پزشکی، مسائل با ارتباط در همچنین، .است شده استفاده فقها و فتاوی اسالمی متون از فقهی مسائل واکاوی در

 شده گرفته یاری زمینه این در موجود مطالب و دستورالعملها مقاالت، و همچنین حقوقدانان و متخصصان همکاری و مشورت از

 .است

این مقاله حاصل یک مطالعه مروری است که با بررسی کتب و منابع علمی معتبر و مقاالت چاپ شده در مجالت  روش بررسی:

 Elsevierنگاشته شده است. مقاالت و منابع بررسی شده در پایگاههای ایرانی و بین المللی2111-2114داخلی و خارجی بین سالهای

,Springer, PubMed, IranMedex ،google scholar،SID   و سایتWHO و UNFPA .قابل دسترسی می باشند 

 انجماد از ،)جنین تخمک و اسپرم، ( ها بافت و ها سلول مختلف انواع مدت طوالنی ذخیره امروزه جهت  بحث و نتیجه گیری:

 بر بنا مختلف موارد بیمار در اجتماعی و سنی شرایط و آن پیشرفت میزان و نوع بیماری اساس بر روشها این می شود. استفاده

 انسان علمی دستاوردهای از زمینه ها، برخی تمام در علم پیشرفت موازات اما بهاجرا می شوند  بیمار رضایت و پزشک تشخیص

 -فرهنگی درک توجه به با را مسائلی و ندارد کامل همخوانی جوامع حقوقی موازین پزشکی، اخالقی، اجتماعی، فقهی و با

 کردن همسو و این روشها شدن قانونمند و سازگاری ایجاد آنکه می کند. حال جدید ایجاد فناوری به نسبت جامعه آن مذهبی

می  تالش مقاله، این است. در اعتقادی و ...  و علمی فرهنگی، عرصه ی در تالش همه جانبه به ملزم اجتماعی انتظارات با آن

 انجماد جنین، گامت و بافت های تولیدمثلی بررسی به مربوط حقوقی و اخالقی ی چالش های پزشکی،برخ مختصر، به نحو شود،

 شود. داده پاسخ بدانها و

 گامت، انجماد جنین، اخالق پزشکی، مسایل حقوقی انجماد ،بافت تولیدمثل  انجماد واژگان: کلید
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