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کلینیک ناباروری زنان

این کلینیک بخشی از کلینیک درمان ناباروری است. تمام زوج 

هایی که برای درمان ناباروری به مرکز ابن سینا مراجعه می 

کنند، ابتدا وارد درمانگاه های ناباروری زنان و مردان می شوند 

و در نخستین مراجعه به کلینیک درمان ناباروری، حضور زن و 

شوهر الزامی است. پس از انجام مراحل تشخیصی، در صورتی 

که به بررسی های تخصصی تر در دیگر کلینیک ها، مانند 

از جمله  یا مشاوره های تخصصی  اندومتریوز و  سقط مکرر، 

ژنتیک، داخلی، عفونی، جنسی و غدد نیاز باشد، زوج به کلینیک 

یا مشاورۀ مورد نظر ارجاع داده می شوند.

آیا الزم است به این کلینیک مراجعه کنید؟

اگر زن و شوهری در سن باروری هستید که پس از یک سال 

فعالیت جنسی طبیعی و بدون استفاده از روش های پیشگیری، 

هنوز باردار نشده اید، بهتر است برای بررسی وضعیت باروری 

خود به این کلینیک بیایید. البته در صورتی که سن خانم باالی 

35 سال باشد، مدت انتظار و تالش برای بارداری طبیعی از 

یک سال به شش ماه کاهش می یابد. علت ناباروری می تواند 

مردانه و یا زنانه و یا هر دو با هم باشد. به همین دلیل در مرکز 

فوق تخصصی درمان ناباروری ابن سینا، زوج ها به موازات 

هم و در درمانگاه های جداگانه بررسی می شوند.

روند کار کلینیک:

از  پس  ناباروری  و  زایمان  زنان،  متخصص  کلینیک  این  در 

بررسی ها و معاینه های بالینی هر یک از خدمات تشخیصی 

شامل  تشخیصی  های  آزمایش  کند:  می  درخواست  را  زیر 

هورمونی، بیوشیمی، هماتولوژی و عفونی، اقدامات تشخیصی 

هیستروسالپنژوگرافی،  هیستروسونوگرافی،  سونوگرافی،  شامل 

هیستروسکوپی  تشخیصی،  هیستروسکوپی  الپاروسکوپی، 

یا  مکرر  سقط  صورت  )در  کاریوتایپ  و  اسمیر  پاپ  درمانی، 

مشکوک به مشکالت کروموزومی(.

پس از انجام بررسی های الزم در صورت وجود اختالالت غدد 

درون ریز، بیماری های اعصاب و روان، بیماری های عفونی و 

بیمار به مشاوران  یا ژنتیک،  ایمونولوژیک  شک به اختالالت 

مجرب مرکز در این زمینه ارجاع داده می شود. بنابراین، روند 

کار این گونه است که در ویزیت اول، پس از گرفتن شرح حال 

از بیمار، معاینه و بررسی مدارک و آزمایش های پیشین، 

خدمات تشخیصی الزم درخواست می شود.

در ویزیت دوم، متخصص زنان نتایج را بررسی می کند 

و در صورت پیدا شدن اختالل، بسته به علت ایجادکننده، 

درمان دارویی، انجام آزمایش، مشاوره و یا جراحی را به بیمار 

درمان  پیشنهادی  برنامۀ  حالت،  این  در  کند.  می  پیشنهاد 

ناباروری یا سقط مکرر، در همان ویزیت دوم به زوج اطالع 

داده می شود. اما در مواردی به بررسی های بیشتر برای یافتن 

علت ناباروری یا انتخاب برنامۀ درمانی نیاز است که در این 

صورت، ویزیت های تشخیصی بیشتری انجام می شود. فاصلۀ 

زمانی بین ویزیت اول و دوم معمواًل حداکثر حدود یک ماه 

است. فاصلۀ ویزیت های بعدی با توجه به نوع برنامۀدرمانی 

ناباروری روش-های مختلفی دارد که  متفاوت است. درمان 

هریک دورۀ زمانی خاص خود را دارد. برای نمونه، IUI حدود 

15 روز طول می کشد )شروع از روز 3-1 قاعدگی( و تا 3 بار 

قابل تکرار است و روش ICSI )میکرواینجکشن( حدود 45 

روز طول می کشد که تا 6 بار قابل تکرار است.

مزیت های کلینیک:

در درمانگاه ناباروری زنان، درمان به صورت کار گروهی 

انجام می شود و از آنجا که ناباروری زنان می تواند علت 
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درمان ناباروري، سقط مكرر و پره ناتولوژي
كلينيك جراحي محدود، آزمايشگاه، راديولوژي و سونوگرافي
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تاریخ انتشار اردیبهشت 1396 

بروشور شماره 48

ایی مختلف، مانند علل ژنتیکی، ایمونولوژی، اندومتریوز و 

PCO داشته باشد، در صورت لزوم بیمار به دیگر کلینیک 

ها یا مشاوره ها که در همان ساختمان قرار دارند، ارجاع داده 

می شوند. جمع شدن همۀ تخصص ها و خدمات تشخیصی و 

درمانی الزم در این مرکز موجب می شود انتخاب برنامۀ درمانی 

با نظر متخصصان رشته های مختلف و در نتیجه، دقت بیشتر 

انجام شود و در وقت و هزیتۀ بیمار صرفه جویی شود.

مرکز فوق تخصصي درمان ناباروري و سقط مكرر ابن سینا 

تهران، خیابان شریعتي، ابتداي خیابان یخچال، پالك 97

تلفن:23519         تلفكس:22644754

   www.avicennaclinic.ir  :وب سایت

 info@avicennaclinic.ir  :پست الكترونیک

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...   


