
הדרך הבטוחה לפונדקאות בארה"ב

Baby Bloom מושתת על 3 עקרונות מרכזיים:

1. בטחון רפואי - 100% שיהיה לכם ילד אחד או יותר.

2. לוקליזציה של התהליך בנבאדה.

Baby Bloom .3 - ליווי והפקה מלאה.

1. בטחון רפואי (100% שיהיה לך או ילד אחד או יותר, לבחירתך)

השלב הרפואי הוא השלב היקר ביותר בתהליך. כמו כן, הוא שלב המייצר את הסיכון הפיננסי הגבוה ביותר.

תהליך שנכשל גורר עלויות נוספות מעבר לעלויות התהליך הרפואי עצמו (תשלום נוסף לפונדקאית, עו"ד וכו').

בעקבות העובדה שמדובר בתהליך ביולוגי אין ערובה לכך שהוא יצליח.

תפקידנו המרכזי הינו לבחון מספר רב של מרפאות בעולם, לבחון את הגורמים המקצועיים ולבחור את המרפאה

שמבטיחה לקחת את כל הסיכונים הרפואיים של  התהליך על עצמה.

כאשר בוחרים את אנשי המקצוע הטובים ביותר ומומחים מהשורה הראשונה מצמצמים

באופן משמעותי את הסיכונים בשלב זה.

חשוב לציין שבעקבות חשיבות התהליך הרפואי כדאי לעבוד רק עם גופים שאנו יודעים בוודאות מה הם

אחוזי ההצלחה שלהם, כאמור התהליך היקר ביותר הוא תהליך זול שנכשל.

למה בחרנו בארה"ב?

בארה"ב הקליניקות המובחרות בוחרות להיות תחת "פיקוח" חיצוני של משרד הבריאות האמריקאי.

אתר SART מציג את נתוני המרפאות, וכך ניתן לפקח באופן מלא על הנתונים המוצגים.

קליניקת Las Vegas Fertility מציגה אחוזי הצלחה גבוהים מאד.

בתהליכי פונדקאית - תורמת קליניקת Las Vegas Fertility מציגה מסלולים ייחודיים ביותר הכוללים בין השאר,

מסלול מהפכני - 100% הבטחה לילד, (שאל אותנו על תכנית 2-4 ילדים).

שיתוף הפעולה עם הקליניקה מאפשר לנו להעניק ללקוחות טיפול אישי בידי

רופאי פיריון (ובעלי המרפאה) מהמובילים בעולם.

Baby Bloom מתחייב למקסם את המוכנות של הקליניקה להשתתף עם הלקוחות בסיכונים,

ולהציג פתרונות ייחודיים ללקוחות הישראלים.

הסיבות לאחוזי ההצלחה הגבוהים:



עובדות שכדאי לדעת:

2. לוקליזציה של התהליך בנבאדה 



Baby Bloom .3 - ליווי והפקה מלאה

במסלול המלא שלנו אנו מעניקים את הליווי וההפקה של כל התהליך כולו מהרגע בו החלטת להביא ילדים

ועד הרגע שהם בידיך. לכל הורה פוטנציאלי מצוות מלווה אישי.

תפקידו להיות איתך בכל הרגעים, המרגשים, הקשים, המתלבטים, רגע המשבר ובצמתי קבלת החלטות. 

להלן שירותי מפתח ש - Baby Bloom מעניק במסלולים השונים:

 Baby Bloom טיפול שוטף - מטעם

הסברים על כל שלבי התהליך: הגורמים המקצועיים השונים, תהליך IVF, בחירת תורמת ופונדקאית,

ההיבטים המשפטיים והביטוחיים בארץ ובארה"ב, הערכת עלויות ובניית לו"ז לתהליך.

פיקוח - "יד על הדופק" בכל שלבי התהליך.

העברת בריפים ותיקי מידע: תהליך בחירת פונדקאית, תהליך בחירת תורמת,

תהליך בחירת סוכנות, הסכמים משפטיים מול הגופים השונים.

הכנה לקראת הנסיעות לארה"ב. תכנון הלו"ז ותיאום פגישות בארה"ב כולל רכישת כרטיסי טיסה,

.Vegas - הזמנת מלונות ואספקת שירות הסעות יוקרתי צמוד לכל אורך השהות ב

ניהול מול הגורמים המקצועיים בישראל ובארה"ב

הכנה למפגשי סקייפ עם הצוות האמריקאי (מרפאה, סוכנות, עו"ד) והפונדקאית, כמו כן,

ייעוץ לגבי אנשי מקצוע בתהליך: יועץ ביטוח, גנטיקאי, עו"ד ישראלי ואמריקאי ועוד.

השתתפות פעילה של המלווה האישי בכל שיחות הסקייפ וניהול כל תקשורת מול הגוף המקצועי:

- התנהלות שוטפת ופעילה עבור הלקוח מול הקליניקה.

- התנהלות שוטפת ופעילה עבור הלקוח מול סוכנות הפונדקאות.

- התנהלות שוטפת ופעילה עבור הלקוח מול הפונדקאית.

- התנהלות שוטפת ופעילה עבור הלקוח מול עו"ד מקומי ובארה"ב.

מעבר על הערכות מחיר של הגורמים המקצועיים השונים,

פידבק לגבי אפשרויות להקטנת עלויות במרכיבים הלא ודאיים של התהליך.

ניהול מו"מ מקצועי בפועל ע"י Baby Bloom מול הגורמים המקצועיים בכל הנוגע להסכם הקליניקה והסכם הסוכנות.

בחירת סוכנות הפונדקאות

יתרונות וחסרונות בין הסוכנויות השונות בארה"ב.

הערכת עלויות של כל סוכנות.

העברת ההסכמים המשפטיים של כל סוכנות.

נוכחות של Baby Bloom בשיחת הסקייפ מול הסוכנות.

.Baby Bloom ניהול מו"מ על ההסכמים המשפטיים מטעם



בחירת הפונדקאית

הגדרת הצרכים של הזוג מפונדקאית.

העברת דוגמאות לביוגרפיה וייעוץ לכתיבתה.

ראיון עם בני הזוג וכתיבת הביוגרפיה של בני הזוג ע"י המלווה האישי.

מעקב לגבי התקדמות בתור לקבלת פרופיל.

.Baby Bloom העברת הערות על פרופיל הפונדקאית ע"י

וידוא מעבר על דו"ח פסיכולוג ודו"ח עובד סוציאלי.

וידוא התאמה רפואית של הפונדקאית.

ייעוץ צוות Baby Bloom לגבי ההסכם המשפטי מול הפונדקאית, מה ניתן לשנות ומה לא, על סמך נסיון עבר.

Baby Bloom קיום פגישה ייעודית על ההסכם וכתיבת תוספות \ תיקונים \ שינויים בפועל ע"י

הנדרשים בהסכם המשפטי מול הפונדקאית.

מעבר על עלויות הפונדקאית בכפוף להסכם.

ייעוץ לגבי קשר עם הפונדקאית.

ליווי מערכת היחסים עם הפונדקאית לאורך ההריון הכולל התנהלות במצבי משבר מול הפונדקאית.

בחירת תורמת ביצית

קבלת שם משתמש וסיסמא למאגר התורמות וייעוץ בהגדרת קריטריונים לבחירת התורמת.

ייעוץ לגבי מאגרי תורמות שונים.

מעבר על פרופילים של תורמות וניהול בפועל של הגורמים המקצועיים.

כמו כן, כתיבת הערות לגבי אי התאמת קריטריונים לגבי התורמת.

הפניה בפועל למאגרים השונים ויצירת קשר פעיל עם אנשי הקשר.

מעבר על ההסכמים המשפטיים של המאגרים השונים.

מעקב שיטתי אחר לו"ז התורמת מול הקליניקה.

תהליך ההפריה החוץ-גופית

מעבר על טופסי הסכמה לטיפול של הקליניקה.

החלטות לגבי התהליך הרפואי – התייעצות לגבי החזרה קפואה\טרייה, בדיקות גנטיות מתקדמות וכדומה.

ניהול מעקב שיטתי אחר לו"ז הפונדקאית בהתנהלותה מול הקליניקה:

מעקב שוטף מול הקליניקה אחר לו"ז לקיחת התרופות, לו"ז התורים שלה במרפאה.



ליווי ההריון והלידה

ייעוץ לגבי השלבים השונים בהריון - בדיקות, מעקבים וסקירות שונות.

קבלת מידע שוטף מהמרפאה לגבי הבדיקות והסקירות השונות.

ייעוץ הנוגע לשלבי ההיריון במצבים מורכבים: אי קליטת היריון, הפלה, שמירת הריון,

לידה מוקדמת וכל סיבוך נוסף שעלול לקרות.

מעקב אחרי ביצוע בדיקות לאחר יציאתה של הפונדקאית מאחריות הקליניקה לטיפול אצל רופאה הפרטי.

הכנה לקראת נסיעה לסקירת מערכות.

הכנה לקראת הנסיעה ללידה.

יידוע בית החולים לגבי הלידה.

תהליך האזרוח והוצאת דרכון אמריקאי

מעבר על תהליך האזרוח, על המהלך המשפטי הנדרש והפניה לעו"ד ישראלים.

מתן תרגומים גנריים בכתב רופא לצורך פניה לבית המשפט לענייני משפחה.

מעקב אחר התקדמות תהליך האזרוח בארץ, הפניה לבדיקת DNA בתל השומר,

ובמידת הצורך, משלוח מבחנות לקונסוליה בארה"ב.

ייעוץ לגבי תהליך ההכרה באבהות בארה"ב ובחירת עו"ד רלוונטי.

מעקב אחר קידום תהליך ההכרה באבהות.

ייעוץ לגבי תהליך הגיור.

הפניה לגורמים מתאימים בתיאום תהליכי גיור לאחר הלידה וברית המילה.

ייעוץ לגבי הליך הוצאת הדרכון האמריקאי.

תיאום פגישות בלשכה הפדרלית וקבלת כלל המסמכים הדרושים.

תיאום פגישה בקונסוליה בארה"ב לצורך הוצאת הדרכון.

Baby Bloom - בית של תוכן

Baby Bloom הוא להיות מומחה בכל תהליך הפונדקאות ולכן צוות Baby Bloom מצד אחד אנו יודעים כי תפקידו של

עובר השתלמויות ומעביר הרצאות בנוגע להורות גאה ולתהליכי פונדקאות במדינות שונות בעולם ובכך ממקסם את מומחיותו.

מעבר לכך חשוב לנו להעביר את הידע ללקוחותינו.

מידי חודש אנו מקיימים מפגש תוכן קבוצתי שחלק מתפקידו הוא להעשיר את ההורים המיועדים במידע לגבי התהליך.

חלק אחר הינו להוות קבוצת תמיכה בה יוכלו ההורים המיועדים להיעזר בזוגות אחרים הנמצאים בשלבים שונים בתהליך.

אנחנו מאמינים שככל שההורים המיועדים יידעו יותר, כך יהיו חכמים יותר בקבלת החלטות

לאורך נקודות מפתח בתהליך וכך יעלו משמעותית את רמת מוכנותם לתהליך בפרט ולהורות בכלל.

מפגשי התוכן החודשיים נערכים בנושאים שונים:

משפטיים, ביטוחיים, הורות גאה, ה"משפחה החדשה", פסיכולוגיים, פורטלנד וכדומה. 

המרצים שלנו הינם אנשי מקצוע שונים כמו, עו"ד המתמחים בתהליך, יועצי מימון, פונדקאיות שבאות לבקר מארה"ב,

עובדים סוציאליים, פסיכולוגים ועוד.


