
و جنين، فراهم نموده است . اين كلينيك تالش دارد با ارائه 
خدمات زير در طول مدت حاملگی و تا حد امكان  پس از آن 

در خدمت شما عزيزان باشد:
1- انجام آزمايشات روتين حاملگي

2- كنترل هاي مكرر بارداري از جهت وزن، فشار خون و 
سالمت عمومي مادر 

ناهنجاري ها،  تشخيص وجود  و  جنين  تعيين سالمت   -3
وضعيت رشد جنين، مقدار  مايع اطراف جنين با استفاده از 

دستگاه هاي سونوگرافي  بسيار دقيق 
4- نمونه گيري از جفت )C V S(، مايع اطراف جنين و يا 
بند ناف در صورت لزوم براي تشخيص اختالالت  خون 

ژنتيكي، متابوليكي، كم خوني و عفونت حاد
5- روش هاي غربالگري در سه ماهه اول و دوم با تست 
خون مادر و سونوگرافي جهت تعيين ريسك بروز بعضي 

ناهنجاري هاي سيستم عصبي جنين
6- بررسي  پاتولوژي جفت و جنين به خصوص آزمايشات 
ژنتيكي در صورت بروز سقط يا مرگ داخل رحمي جهت 

تشخيص علت
7- انجام بيوفيزيكال پروفايل در سه ماهه سوم بارداري 
كه با كنترل حركات جنين، حركات تنفسي جنين ، ضربان 
قلب جنين وجود هرگونه تهديد براي بقاي جنين را در رحم 

مشخص مي كند 
8- بستري شما در معتبرترين مراكز درماني، در صورت 

نياز به هرگونه اقدام درماني
9- برنامه ريزي، هماهنگي و فراهم آوردن امكان زايمان در 

بيمارستان مناسب 
ارائه  آماده  همواره  بارداري  دوران  مراقبت هاي  كلينيك 
خدمت به كليه زوجهای تحت درمان به روش هاي مختلف 
)ميكرو اينجكشن، IUI، سقط مكرر، خودبخودي، مشاوره 

راهنمای مراحل درمان پس از تلقیح اسپرم به درون 
)IUI( رحم

خداوند منان را شاكريم كه سايه عنايت و رحمتش را بر اين 
مجموعه گسترده و همواره ما را در راستاي ارتقاء توان علمي 
و عملي ياري فرموده تا در پرتو دانشي نوين پايه گذار يك 
زندگي باشيم. يكي از مراحل مهم پس از درمان كه از اهميت 
وي ژه اي برخوردار است ثبت نتايج درمان بيماران و پيگيري 
ميزان اثربخشي درمان ارائه شده مي باشد. آگاهي بيماران 
از اهميت اين مرحله و آشنايي با چگونگي مراحل آن سهم 
بسزايي در جمع آوري و ثبت نتايج درمان دارد. توجه داشته 
باشيد كه اطالع رساني مناسب شما زوجين گرامي از وضعيت 
خود در تمامي مراحل درمان ، اين امكان را براي شما فراهم 
مي كند تا از راهنمايي هاي دقيق و  مرحله به مرحله همكاران 
در مركز بهره مند شويد. اطالع رساني شما زوجين مي تواند به 
صورت حضوري و يا تلفني باشد. اين  بروشور سعي دارد تا 

شما را با مراحل مورد نياز اين بخش از درمان آشنا كند.
1( الزم است در زمانی كه توسط پزشك تعيين می شود 
)14 روز پس از IUI( تست بارداری )βHCG( را از طريق 

آزمايش خون  انجام دهيد. 
2 ( در صورت مثبت بودن نتيجه تست، پس از 48 ساعت مجدداً 
جهت انجام تست حاملگي اقدام نماييد. اين تست جهت بررسي 

روند افزايش هورمون بارداري )βHCG( انجام مي شود.
3 ( نتيجه هر دو تست به صورت تلفني به همكاران مركز 
در واحد پاسخگويي )داخلي819 و820( و همچنين مسئول 
جمع آوري و ثبت نتايج درمان )داخلي 361( اطالع داده شود.

 از اين واحد نيز ممكن است با شما تماس گرفته شده و نسبت	 
 به نتايج درمان جويا شوند. هدف از اين اقدام ثبت نتيجه 

روند درمان و امكان ارائه مشاوره به زوجين پس از انجام 
IUI مي باشد .

4 ( چنانچه سيكل درمان ناموفق باشد، در صورت تمايل 
زوجين به بازبيني  پرونده و تعيين مراحل بعدي درمان، اين 

امكان براي زوجين فراهم خواهد شد. 
5 ( در صورت موفقيت سيكل درمان، زوجين براي برخورداري 
از دوران بارداري ايمن و سالم به كلينيك مراقبتهاي دوران 

بارداري )كلينيك پره ناتال( معرفي خواهند شد.
 به اطالع زوجين گرامي مي رساند مركز فوق تخصصي	 

 ابن سينا به منظور ارائه خدماتي ارزنده به بيماران  خود و 
سهولت در مراحل درمان، اقدام به انجام رايگان  آزمايشات 
اوليه بارداري و همچنين سونوگرافي اوليه بارداري بيماراني 

كه در اين مركز تحت درمان بوده اند، نموده است.
اين مركز با افتتاح كلينيك مراقبت هاي دوران بارداري )پره ناتال( 
سعي در حمايت همه جانبه سالمت )جسمي و رواني(  مادر 
و جنين دارد. اين كلينيك با بهره گيري از شيوه هاي نوين 
بررسي سالمت جنين سعی در اقدام  به موقع در صورت 
دوران  طول  در  مادر  سالمت  و  جنيني  مشكالت  بروز 
بارداري نموده است. عالوه بر آن، طي اين طرح ارتباط مادر 
باردار  و متخصصين به صورت مداوم  و پيوسته  خواهد 
بود. آگاهي از وضعيت مادر و جنين و حصول اطمينان از 
سالمت  هر دو  و بررسي مسائل مختلف دوران بارداري 
اعم از مشكالت عفوني، ژنتيك، داخلي، روانشناسي، تغذيه 
و .... تحت نظر متخصصين مجرب مركز فوق تخصصي 
اين كلينيك  از ديگر خدمات  ابن سينا به صورت ماهيانه، 
مي باشد. لذا زوجين در طول مدت بارداري از خدمات و حمايت 
بارداري سالم بهره مند خواهند شد. كلينيك پره ناتولوژي اين 
مركز با آشنايي با دوران پر درد و رنج دوران ناباروري 
و درمان آن، خدمات ذيل را با بذل حداكثر توجه به مادر 
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ژنتيك، عفوني و . . . ( و همچنين زوجهايی كه بدون استفاده 
از درمان حامله شده اند، مي باشد. مجددا خواهشمند است جهت 
ارائه نتايج آزمايشات بارداری، سقط، زايمان زودرس و تاريخ 
زايمان با مسئول جمع آوری و ثبت درمان )داخلی 361( تماس 
حاصل نماييد.  اين مركز همواره درصدد فراهم آوردن امكانات 
و كمك رساني بيشتر برای رفع مشكالت و معضالت بعدی شما 
بوده و شما را در تداوم اقدامات درماني راهنمايی می نمايد.  در 
مواردي كه زوجين مراجعه كننده تحت نظر متخصصين و 
به روش IUI باردار شده اند و يا بدون استفاده از روشهاي 
كمك باروري  و  پس از مراجعه به مركز فوق تخصصي 
ابن سينا به صورت طبيعي موفق به بارداري مي شوند، 
اعالم نتايج آزمايشات و سونوگرافي، مشابه ديگر بيماران 

ضروری است.
كلينيك پره ناتال عالوه بر كنترل ماهانه روند حاملگی، امكان 
ميان گذاشتن مسائل و رفع  تلفنی و در  ارتباط  برقراری 
مشكالت مربوط به بارداری را پاسخگو خواهد بود. اميد 
است اين طرح گام مؤثري در جهت داشتن بارداري سالم و 

به ثمر رسيدن زحمات متخصصين و بيماران باشد.

بروشور پیش رو به منظور ارتقاء آگاهي شما تهیه شده است. 
جهت كسب اطالعات بیشتر براي درمان و رفع مشكل خود با 

نمائید. ابـن سیـنا مشورت  پزشك متخصص مركز درمان 

مركز فوق تخصصي درمان ناباروري و سقط مكررابن سينا  باكلينيكهاي:
   کلينيک تشخيص و درمان ناباروری 

   کلينيک تشخيص و درمان سقط مکرر 
   کلينيک درمانهای جایگزین )اهدا( 
   کلينيک سالمت مادر، جنين و نوزاد

   کلينيک سالمت جنسي
   کلينيک اندومتریوز
   کلينيک پستان   

   آزمایشگاه تشخيص طبی و پاتولوژي، سيتوژنتيک و ژنتيک مولکولی درخدمت عموم 
مردم مي باشد. 

خدماتوويژگيهايمركز:
   کليه روش های نوین تشخيصی و درمان ناباروری مردان و زنان 

   ارائه روش های پيشرفته تشخيص و درمان سقط مکرر 
   انجام درمان های کمک باروری )شامل رحم جایگزین و اهدای گامت و جنين(

   ارائه خدمات حفظ باروری ) انجماد اسپرم و تخمک، انجماد بافتهای زایشی تخمدان 
و بيضه( تشخيص و درمان طبي و جراحي اندومتریوز 
   کاهش انتخابی جنين در افراد با حاملگی چندقلویی 

   غربالگری سالمت جنين با استاندارد بين المللی کنترل بارداری 
   غربالگری، تشخيص و درمان بيماریهای پستان

 ، )PGD( تشخيص نقایص ژنتيکی جنين شامل: تعيين جنسيت جنين قبل از انتقال   
تشخيص بيماریهای ژنتيکی پس از حاملگی )PND(، تشخيص جنسيت جنين از هفته 

7 الی 9 بارداری 
   مشاوره ژنتيک قبل از ازدواج و ارائه خدمات تشخيصی مورد نياز ) کاریوتایپ( 

   بررسی و درمان مشکالت جنسی 
   تشخيص و درمان بيماری های منتقله از راه تماس جنسی ) STI( و عفونتهای تبخالی 

) هرپس ویروسها( 
   ارایه کليه خدمات پاراکلينيکی اعم از آزمایشگاه های تخصصی و رادیولوژی 

این راهنما به منظور ارتقاء آگاهي شما تهیه شده است. جهت كسب 
اطالعات بیشتر براي درمان و رفع مشكل خود با پزشك متخصص 

مركز درمان ابن سینا مشورت نمائید.

عناوین بروشورهاي دانستني هاي باروري و ناباروري :
الپاراسکوپی، سونوگرافی، هیستروسکوپی، هیستروسالپنگوگرافی   

 )D/C( کورتاژ تشخیصی ،PCT  
آنالیز منی S/A، بانک اسپرم   

بیوپسی بیضه TESE ،PESA ،MESA تست های ارزیابی اختالل جنسی  
 DNA بانک ،PND ،و انتخاب جنسیت  PGD ،کاریوتایپ  

 IVIG سرکالژ، تزریق  
واریکوسل و واریکوسلکتومی، ارکیوپکسی، هیدروسلکتومی   

تحریک تخمک گذاری، IUI ،IVF ،ICSI، هچینگ آزمایشگاهی جنین   
پره ناتولوژی )سونوگرافی، داپلر، بیوفیزیکال پروفایل، آمنیوسنتز، CVS و کوردوسنتز(   

اهداء گامت و جنین   
بررسی عوامل مهم عفونی در زوجین نابارور   

راهنمای درمان بیماران سقط مکرر   
     اندومتریوز

و...   

مركز فوق تخصصي درمان ناباروري و سقط مكرر ابن سینا آدرس: 
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