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کلینیک ناباروری مردان

برای تشخیص و درمان  ندارد و  زنانه  تنها علت های  ناباروری 

ناباروری، در کنار کلینیک زنان، کلینیک مردان یا آندرولوژی نیز 

برای  مرکزی  ایجاد  کلینیک،  این  تاسیس  از  هدف  است.  الزم 

تشخیص و درمان مشکالت مردان، به ویژه مشکالت تولیدمثلی 

است. از آنجا که حدود نیمی از موارد ناباروری علل مردانه دارند، اما 

آقایان به دالیلی مانند خجالت، انکار و یا احساس گناه از مراجعه 

به مراکز درمان ناباروری خوددداری می کنند، این مرکز بررسی 

الزامی  ناباروری  درمان  پروتکل  در  را  مردان  تولیدمثلی  وضعیت 

اجتناب  کلینیک  این  به  مردان  مراجعه  رو،  این  از  و  است  کرده 

ناپذیر است. بدین ترتیب، با بررسی هم زمان وضعیت تولیدمثلی 

براساس  شود.  می  تر  سریع  و  تر  آسان  درمان  روند  آقا،  و  خانم 

پروتکل های درمانی مرکز، درمانگاه آندرولوژی با درمانگاه زنان 

ارتباط نزدیک و مستمر دارد تا یک نقشه درمانی مشترک طراحی 

با  امروزه  باشد.  موثر  و  صرفه  به  مقرون  تهاجمی،  کم  که  شود 

ابداع روش های نوین و موفقیت آمیز کمک باروری این تصویر 

ایجاد شده است که ارزیابی وضعیت مردان کمرنگ و بررسی علل 

مردانه ی ناباروری نادیده گرفته می شود و می توان بدون توجه 

به این علل از روش های کمک باروری استفاده کرد. اما بسیاری 

از علل ناباروی مردان مانند انسداد، اختالالت انزال، عفونت ها، 

از  واریکوسل و اختالالت هورمونی را می توان بدون استفاده 

های قبلی عفونت های اداری، عفونت های انتقال یابنده ی 

جنسی، سابقه مصرف دارو )مانند استروییدها(، ابتال به دیابت 

و فشار خون باال و عادت های فرد مانند استعمال دخانیات 

و مشروبات الکلی در پرونده ی رایانه ای فرد ذخیره می شود.

ناتوانی جنسی، اختالالت  این زمینه، مانند  اختالالت شایع در 

انزال و انسداد مسیر عبور اسپرم نیز بررسی و نتایج آن ثبت می گردد.

و  اندازه  شامل  تناسلی  های  اندام  معاینه  و  کلی  معاینه  نتایج 

جامع  نتیجه ی  و  بیضه  و کیست های  واریکوسل  بیضه،  محل 

تست اسپرموگرام نیز در این برنامه قرار می گیرد. بدین ترتیب، 

متخصص مردان می تواند با اطالعات جامع و کامل موجود در 

پروندهی رایانه ای بیمار که شامل سابقه ی دقیق پزشکی و نتایج 

معاینه بالینی و تست اسپرموگرام است، علت مردانه ی ناباروری 

پیشنهاد کند.  بیمار  به  را  را تشخیص دهد و گزینه های درمان 

در اتاق عمل ارولوژی نیز، تمام جراحی های مرتبط با ناباروری 

میکروسکوپ  از  استفاده  با  که  هایی  جراحی  از  دسته  آن  نیز  و 

جراحی نیاز دارند، مانند جراحی میکروسکوپی برگشت وازکتومی) 

در  ها  بیضه  بیوپسی  میکروسکوپی  جراحی  وازووازوستومی(، 

واریکوسل  میکروسکوپی  و جراحی   )TESE( آزواسپرم  مردان 

)واریکوسلکتومی(، انجام می شود.

مزیت های کلینیک:

بررسی دقیق و جامع مردانی که با مشکل ناباروری به این 

درمان  راهبرد  شود  می  باعث  کنند،  می  مراجعه  کلینیک 

روش کمک باروی، درمان کرد و از هزینه  های سنگین روش های 

کمک باروری جلوگیری کرد.

ناباروری  به تشخیص و درمان  این کلینیک محدود  البته خدمات 

یا  و  درمانی  پرتو  یا  درمانی  شیمی  از  ناگزیر  که  بیمارانی  نیست. 

جراحی های مرتبط با دستگاه تولیدمثلی هستند، می توانند برای 

حفظ توان باروری در آینده از طریق انجماد اسپرم، به این کلینیک 

مراجعه کنند. همچنین، مردانی که با مشکل ناتوانی جنسی مواجه 

از  توانند  می  دارند،  جنسی  بلوغ  مشکالت  که  ناجوانانی  و  اند 

خدمات متخصصان این کلینیک استفاده کنند. غربالگری کودکان 

)مانند:  مثلی  تولید  ی  کننده  تهدید  مسائل  نظر  از  نوجوانان  و 

کریپتورکیدیسم، واریکوسل( و نیز مشکالت ارولوژی مردان )مثل 

بیماری پروستات( نیز در این کلینیک انجام می شود.

روند کار کلینیک:

در این کلینیک چهار متخصص ارولوژی در دو شیفت کاری صبح 

و  متخصص  روز یک  از  در هر ساعت  کنند.  فعالیت می  و عصر 

یک نفر در اتاق عمل در کنار تیم IVF حضور دارند. تمام موارد 

متخصصان  که  شود  می  ثبت  افزاری  نرم  در  ناباروری  با  مرتبط 

برنامه،  این  از  استفاده  با  اند.  کرده  طراحی  را  آن  سینا  ابن  مرکز 

مانند طول مدت  ناباروی،  تمام موارد موثر در تشخیص و درمان 

ناباروری و جزئیات بارداری های قبلی خانم، روش های پیشگیری 

ها،  مقاربت  تعداد  و  زمان  گذشته،  در  رفته  کار  به  که  بارداری  از 

زمان بلوغ، سابقه ی اوریون، ضربه به بیضه، چرخش بیضه، جراحی 
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درمان ناباروري، سقط مكرر و پره ناتولوژي
كلينيك جراحي محدود، آزمايشگاه، راديولوژي و سونوگرافي
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این  با  همچنین  باشد.  تر  موفق  و  تر  جامع  تر،  دقیق  ایشان 

ارزیابی کامل، دیگر مسائل جدی مردان، مانند سرطان بیضه و 

اختالالت هورمونی و ... نیز بررسی می شود. از دیگر امتیازهای 

مهم مهم این کلینیک، قرارگیری آن در کنار کلینیک زنان است 

که باعث می شود خانم و آقا مراحل تشخیص و درمان را در مکانی 

از  هزینه،  و  وقت  در  جویی  بر صرفه  افزون  و  کنند  دنبال  واحد 

نظرات و کار تیمی همه ی متخصصان مرتبط با باروری استفاده کنند.

دریافت نوبت از کلینیک:

برای دریافت نوبت اول با واحد پذیرش مرکز، شماره تلفن 23519 

داخلی 804 و یا 808 تماس بگیرید. برای دریافت نوبت ویزیت 

 ،23519 تلفن  شماره  مردان،  کلینیک  با  توانید  می  بعدی  های 

داخلی 813 و 833 تماس بگیرید.

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

 PCOS کلینیک   
   کلینیک درمان سقط مکرر 

   کلینیک درمانهای جایگزین )اهدا( 
   کلینیک سالمت مادر، جنین ، نوزاد

   کلینیک سالمت جنسي
   کلینیک اندومتریوز 

     آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژي، سیتوژنتیک و ژنتیک مولکولی درخدمت عموم مردم مي باشد. 

خدماتوويژگيهايمركز:
   کلیه روش های نوین تشخیصی و درمان ناباروری مردان و زنان 

   ارائه روش های پیشرفته تشخیص و درمان سقط مکرر 
   انجام درمان های کمک باروری )شامل رحم جایگزین و اهدای گامت و جنین(

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

   غربالگری سالمت جنین با استاندارد بین المللی کنترل بارداری 
   غربالگری، تشخیص و درمان بیماریهای پستان

 ، )PGD( تشخیص نقایص ژنتیکی جنین شامل: تعیین جنسیت جنین قبل از انتقال   
 )PND( تشخیص بیماریهای ژنتیکی پس از حاملگی

   مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج و ارائه خدمات تشخیصی مورد نیاز ) کاریوتایپ( 
   بررسی و درمان مشکالت جنسی 

   تشخیص و درمان بیماری های منتقله از راه تماس جنسی ) STI( و عفونتهای تبخالی 
) هرپس ویروسها( 

   ارایه کلیه خدمات پاراکلینیکی اعم از آزمایشگاه های تخصصی و رادیولوژی 

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

مرکز 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...   

مرکز فوق تخصصي درمان ناباروري و سقط مكرر ابن سینا 
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