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What is the Oncofertility Program?
Oncofertility is the medical specialty combining oncology and reproductive endocrinology
that is intended to maximize the reproductive potential of cancer patients and survivors.
In 2020, the Oncofertility Program was established as a joint initiative between the Naef
K. Basile Cancer Institute and the Haifa Idriss Fertility Unit at AUBMC, to be the first
integrative collaborative care Oncofertility Program in Lebanon and the region.
As patients undergo cancer treatment, it is important to know that it might affect their
ability to have children in the future.
As such, the program strives that options for fertility preservation and future reproduction
be made available to patients prior to treatment.

Oncofertility is a continuum of care that extends after treatment and is completed as
the patient actively strives to conceive.

Despite the substantial proportion of female patients of reproductive
age with cancer who report desiring children, the majority of whom
receive cancer therapy that may compromise their fertility, the
uptake of fertility preservation prior to systemic cancer therapy
is low.

Our Mission
The Oncofertility Program assists cancer patients in addressing reproductive health concerns
to improve and preserve their chances to conceive. Our mission is to provide timely counseling
and fertility solutions to support the patient’s and his/her partner’s ability to conceive.

Our Vision
The program aims to make oncofertility an integral part of care for every cancer patient
and their partner, for the purpose of ensuring that they have the most suitable integrated
medical and reproductive treatment plan.

What services does the
Oncofertility Program offer?
Comprehensive, patient-centered fertility counseling and medical care before and after
cancer treatment in collaboration with the Fertility Preservation Program at the Haifa
Idriss Fertility Unit - AUBMC.
Timely and comprehensive fertility preservation consultations for patients
facing fertility-threatening treatments
Fertility status assessment

Parenthood options after
cancer treatment

Access to a range of appropriate fertility preservation methods including:
oocyte freezing, embryo freezing, sperm freezing, testicular tissue freezing,
ovarian tissue freezing and fertility preservation surgery
Collaborative care with the hematology/oncology and psycho-oncology
medical teams
Resource for patients and healthcare providers who are seeking up-to-date
fertility preservation information

Our Team
A closely coordinated multidisciplinary team of highly dedicated oncologists, reproductive
endocrinologists and fertility specialists provide individualized treatment options to maximally
preserve your future fertility.
The Oncofertility program’s collaborative care services with fertility specialists is specifically
intended to address cancer patients’ reproductive concerns.

According to latest published data from the National Cancer Registry 2016:
female patients of childbearing age constitute 23.6% of all cancer
patients (Ages 15-49 years old; 34.3% including till 54 year olds, 24%
including 10-14 years old).

Who can benefit from this
program?
If you or your partner have recently been diagnosed with cancer, are going through cancer
treatment, are a survivor, or are going through cancer care transitions, the Oncofertility
Program has been developed to assist you in your reproductive healthcare journey.
The Oncofertility Program provides comprehensive fertility services to reproductive age
men and women whose fertility may be affected by cancer and its treatment.
The goal of the clinical Oncofertility Program is to help patients navigate the impact of
cancer treatment on future fertility. This program aims to facilitate fertility preservation
efforts before treatment begins and offer fertility consultation after treatment.
The program also advises patients who did not pursue fertility preservation prior to
cancer treatment.
The program counsels families of younger patients who have not yet reached puberty
and provides long-term guidance on fertility issues as the patient moves into adulthood.

Why come to us?
We strive to provide patients with a collaborative treatment plan tailored to the specific
concerns and needs of the patient and family.
Treatment may affect reproductive organs and glands that control fertility. Changes to
your fertility may be temporary, long-lasting, or permanent, though not all cancer
treatments cause fertility problems.
The Oncofertility Program ensures the timely and early comprehensive provision of fertility
preservation counseling and interventions, enhanced through regular screening and
close monitoring of fertility status before and after treatment.

IVF success rates for cancer patients:
ASCO 2018: “To date, data on success rates based on the number and
quality of cryopreserved embryos in patients with cancer are limited,
however, they appear to be similar to those in the general population
of couples with infertility”.
• Live birth rate per frozen embryo transfer is 43% in women younger
than age 35. Pregnancy and live birth rates decline as women age.
• Birth rates from IVF drop to 31% for 35-37 year olds, 22% for 38-40
year olds, 12% for 41-42 year olds, and 4% for women older than 42.
• Around 1 in 3 couples will conceive if the woman is under 35 years
old following embryo freezing.
• Egg freezing: More than 90% of eggs survive the freezing process
and fertilization rates are similar to those seen with ‘fresh’ eggs.
(applies to gen population & onco patients, NHS - UK)
• 13% vs 40 % live births (systemic vs local therapy) for women & 32%
delivery rate for men treated with IVF.

Oncofertility program is crucial as it allows you despite cancer to have your
own future family.
					Maria, 2020

Oncofertility is our hope for a brighter future.
						Nour, 2019

Location and Appointment
Scheduling
The Oncofertility Program is located on the 7th floor at the Haifa Idriss Fertility Unit,
American University of Beirut Medical Center main building.
To contact us, please call +961- 350000 ext: 7951
For more information on the Oncofertility program, please visit our webpage:
https://sites.aub.edu.lb/aubmcacc/oncofertility-program
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الموقع والمواعيد
وحدة هيفا إدريس للخصوبة -الطابق السابع -يف املبنى الرئييس للمركز الطبّي يف الجامعة األمريكيّة يف بريوت.
للتواصل معنا ،يرجى اإلتصال عىل  +961-1-350000الرقم الداخيل7951 :
ملزيد من املعلومات حول برنامج األورام والخصوبة ،زوروا صفحة االنرتنت:

https://sites.aub.edu.lb/aubmcacc/oncofertility-program

يعد برنامج األورام والخصوبة مهما ً للغاية إذ أنه يساعدك بالرغم من
وجود الرسطان بأن تؤسس عائلة مستقبلية.
ماريا2020 ،
						

برنامج برنامج األورام والخصوبة هو أملنا يف تأسيس مستقبل مرشق.
							

نور2019 ،

مع ّدالت نجاح عمل ّيات التلقيح الصناعي ملرىض الرسطان:

الخاصة بمع ّدالت النجاح املستندة إىل عدد ونوعيّة
“ :ASCO2018حتّى اآلن ،تبقى البيانات
ّ
األجنّة املحفوظة بالتربيد لدى مرىض الرسطان محدودة ،ومع ذلك ،فهي تبدو مماثلة لتلك
املوجودة لدى عامّة األزواج املصابني بالعقم”.
•مع ّدل الوالدات الحيّة لكل عمليّة نقل أجنّة مجمدة هو  43%يف النساء األصغر من 35
عاماً .تنخفض معدالت الحمل والوالدات الحيّة مع تق ّدم العمر.
•تنخفض مع ّدالت الوالدات من التلقيح االصطناعي إىل  31%ملن ترتاوح أعمارهم بني 35
و 37عاماً ،و 22%ملن ترتاوح أعمارهم بني  38و 40عاماً ،و 12%ملن ترتاوح أعمارهم
بني  41و 42عاماً ،و 4%للنساء األكرب من  42عاماً.
ً
•حوايل  1من كل  3أزواج يقومون باإلنجاب إذا كانت املرأة أصغر من  35عاما بعد
تجميد الجنني.
•تجميد البويضات :أكثر من  90%من البويضات تعيش بعد عملية التجميد ومع ّدالت
اإلخصاب مماثلة لتلك التي تظهر مع البويضات “الطازجة”( .ينطبق هذا عىل عامَة
األزواج وعىل مرىض الرسطان ،خدمة الصحة الوطنية  -اململكة املتحدة)
• 13%مقابل  40%من الوالدات الحيّة (العالج الجهازي مقابل العالج املوضعي) للنساء
و 32%هو مع ّدل الوالدة للرجال املعالجني بالتلقيح االصطناعي.

من يمكنه اإلستفادة من هذا
البرنامج؟
إذا ت ّم تشخيصك أنت أو رشيكك مؤخرّا ً بالرسطان ،كنت تخضع لعالج الرسطان ،نجوت من الرسطان ،أو تم ّر
بمرحلة رعاية انتقاليّة ،فقد ت ّم تطوير برنامج األورام والخصوبة ملساعدتك يف رحلة الرعاية الصحيّة اإلنجابيّة.
عندما يخضع املرىض لعالج الرسطان ،من امله ّم أن يعرفوا أ ّنه قد ّ
يؤثر عىل قدرتهم عىل إنجاب األطفال يف
املستقبل.
سن اإلنجاب الذين قد ّ
ّ
يوفر برنامج األورام والخصوبة خدمات خصوبة شاملة للرجال والنساء يف ّ
تتأثر
خصوبتهم بالرسطان وعالجه.
الغاية من برنامج األورام والخصوبة هي مساعدة املرىض عىل اكتشاف تأثري عالج الرسطان عىل
الخصوبة يف املستقبل .يهدف هذا الربنامج إىل تسهيل جهود الحفاظ عىل الخصوبة قبل بدء العالج
وتقديم استشارات حول الخصوبة بعد العالج.

لماذا تختار أن تأتي إلينا؟
تهدف خدمات الرعاية الشاملة لربنامج األورام والخصوبة مع أخصائيي الخصوبة بشكل خاص إىل معالجة
املخاوف اإلنجابيّة ملرىض الرسطان.
يضمن برنامج األورام والخصوبة توفري استشارات وعالجات للحفاظ عىل الخصوبة بشكل شامل ويف الوقت
املناسب ،معز ًّزا من خالل الفحص املنتظم واملراقبة الدقيقة لحالة الخصوبة قبل العالج وبعده.
نسعى جاهدين لتزويد املرىض ّ
خصيصا ً لتلبية اهتمامات واحتياجات املريض وعائلته.
بخطة عالج تعاونيّة مصمّمة
ّ
ّ
قد ّ
تتحكم بالخصوبة .قد تكون التغيريات التي تطرأ عىل
يؤثر العالج عىل األعضاء التناسليّة والغدد التي
خصوبتك ّ
مؤقتة ،طويلة األمد ،أو دائمة ،مع العلم ّ
أن ليس كل عالجات الرسطان تسبّب مشاكل يف الخصوبة.

وفقا ً ألحدث البيانات املنشورة من السجل الوطني للرسطان لعام :2016
ّ
تشكل النساء يف ّ
سن اإلنجاب  23.6%من جميع مرىض الرسطان
ً
ً
(األعمار  49-15عاما؛  34.3%تتضمّن حتى سن  54عاما24% ،
تتضمّن  14-10عاماً).

يقدمها برنامج
ما هي الخدمات التي
ّ
األورام والخصوبة؟
استشارات خصوبة ورعاية طبيّة شاملة ّ
تركز عىل املريض قبل وبعد عالج الرسطان بالتعاون مع برنامج الحفاظ
عىل الخصوبة يف وحدة هيفا إدريس للخصوبة يف املركز الطبّي يف الجامعة األمريكيّة يف بريوت.
استشارات شاملة ويف الوقت املناسب حول الحفاظ عىل الخصوبة لدى املرىض الذين
يخضعون لعالجات ته ّدد الخصوبة.
تقييم حالة الخصوبة.

خيارات األبوّة بعد عالج الرسطان.

الحصول عىل مجموعة من طرق الحفاظ عىل الخصوبة املناسبة بما يف ذلك :تجميد
البويضات ،تجميد األجنة ،تجميد الحيوانات املنوية ،تجميد أنسجة الخصية ،تجميد
أنسجة املبيض ،وجراحة الحفاظ عىل الخصوبة.
رعاية مشرتكة بني الفرق الطبيّة ألمراض الدم واألورام والقسم النفيس.
مصدر للمرىض ومق ّدمي الرعاية الصحيّة الذين يسعون للحصول عىل أحدث
املعلومات للحفاظ عىل الخصوبة.
نصائح للمرىض الذين لم يسعوا إىل الحفاظ عىل الخصوبة قبل البدء بعالج الرسطان.
إستشارة ألرس وأهل املرىض األصغر سنا ً الذين لم يصلوا بعد إىل سن البلوغ وإرشادات
طويلة األمد حول الخصوبة مع انتقال املريض إىل مرحلة البلوغ.

فريقنا
يق ّدم فريق منسَّ ق ومتفاني من أطباء األورام ،أخصائيي الغدد الصماء التناسلية ،وأخصائيي الخصوبة خيارات
عالج فردية للحفاظ عىل خصوبتك إىل أقىص ح ّد يف املستقبل.
يعمل فريق األورام والخصوبة بشكل وثيق مع أخصائيي األورام لضمان دمج االستشارات املتعلّقة بالخصوبة
ومناقشة خيارات الحفاظ عليها بالرعاية الطبيّة لجميع املرىض الذين ت ّم تشخيصهم حديثاً.

ما هو برنامج األورام والخصوبة؟
التخصص الطبّي الذي يجمع بني علم األورام وعلم الغدد الصمّاء التناسليّة الذي يهدف إىل
األورام والخصوبة هو
ّ
زيادة القدرة اإلنجابيّة ملرىض الرسطان والناجني منه.
يف عام  ، 2020ت ّم تأسيس برنامج األورام والخصوبة كمبادرة مشرتكة بني معهد نايف ك .باسيل للرسطان
ووحدة هيفا إدريس للخصوبة يف املركز الطبّي يف الجامعة األمريكيّة يف بريوت ،ليكون أوّل برنامج رعاية
تعاوني متكامل يف لبنان واملنطقة.
يسعى الربنامج إىل توفري خيارات الحفاظ عىل الخصوبة واإلنجاب يف املستقبل للمرىض قبل العالج.
برنامج األورام والخصوبة هو سلسلة ّ
متصلة من الرعاية التي تمتد بعد العالج وتكتمل حينما يقرّر
املريض/املريضة مبارشة الحمل.
عىل الرغم من أن نسبة كبرية من النساء املصابات بالرسطان وهن يف ّ
سن اإلنجاب
عالجا للرسطان قد يرضّ
ّ
ّ
ً
يتلقي
معظمهن
ويبدين رغبة يف إنجاب األطفال ،فإن
ّ
بخصوبتهن ،كما أن اإلقبال عىل الحفاظ عىل الخصوبة قبل عالج الرسطان الجهازي
يبقى محدوداً.

مه ّم ُتنا
ِ
يساعد برنامج األورام والخصوبة مرىض الرسطان يف معالجة تساؤالتهم ومخاوفهم حول الصحّ ة اإلنجابيّة
لتحسني فرصهم يف الحمل والحفاظ عليها .مهمّتنا هي تقديم املشورة وحلول الحفاظ عىل الخصوبة يف الوقت
املناسب لدعم قدرة املريض/املريضة ورشيكته/رشيكها اإلنجابيّة.

رؤيتنا
يهدف الربنامج إىل جعل علم األورام والخصوبة جزءا ً ال يتج ّزأ من رعاية كل مريض/مريضة رسطان ورشيكته/
رشيكها ،بغرض ضمان أن يكون لديهم خطة العالج الطبّي واإلنجابي املتكاملة األنسب.

برنامج األورام والخصوبة
www.aubmc.org

