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With the aim of fulfilling aspirations of parenthood, Bourn Hall Fertility Centre has 
set up a state of the art and patient friendly IVF clinic in Dubai, we also manage 
the IVF Centre at Mediclinic Al Ain Hospital which is equipped with the latest 
technology to achieve a successful pregnancy. 

Bourn Hall is staffed with western trained fertility experts, embryologists and 
nurses, who are leaders in Reproductive Medicine and who guide patients at 
every stage of their journey towards parenthood. 

Bourn Hall Fertility Centre was founded by the team responsible for the world’s 
First IVF baby, Louise Brown, In 1978. The Bourn Hall group of centres function 
under the guidance of the pioneering UK team while also factoring in regional 
sensitivities, ensuring that all patients are treated as individuals in a manner 
appropriate to their needs, culture and case.

Welcome to 
Bourn Hall Fertility Centre

Bourn Hall Centre in Dubai is the first stand-alone Fertility Centre in the Middle 
East to receive JCI Accreditation. A JCI accredited facility has met strict criteria in 
patient safety, delivery of clinical care, and overall patient support. The Gold Seal 
of Approval is a visible sign of our commitment to ongoing clinical excellence; 
delivering world-class fertility care and treatment in a safe environment.

Bourn Hall Centre in Dubai is the Middle East’s First 
JCI Quality Accredited Fertility Centre

An Internationally certified
fertility centre

The First IVF Baby,
Louise Brown is
Bourn Hall’s
Brand Ambassador
and a beacon of hope
to millions of couples
coping with infertility.

Photos - (Left): Louise Brown following a press conference to mark her fortieth birthday, 2018.
(Right): Jean Purdy and Bourn Hall Founders, Prof. Sir Robert Edwards and Prof. Patrick Steptoe, at the birth of Louise Brown, 1978.

The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2010 
was awarded to Bourn Hall Founder, Prof. Sir Robert 
Edwards for the development of in-vitro fertilisation 
(IVF). His achievement has made it possible to treat 
infertility, a medical condition afflicting couples 
worldwide.



Our Facilities
Bourn Hall Fertility Centre in Dubai is spread across 20,000 sq. ft. offering the 
best of clinical services in the region. Our Centre features the region’s only “clean 
room” laboratory, ensuring patients’ embryos are cared for in an optimum 
environment for growth. Couples can also observe laboratory procedures through 
a special viewing area, which will help them feel more involved in the journey. 
There are two operating theatres and seven private patient suites with sea-facing 
views to ensure the patient’s comfort.

Our Branch in Al Ain features spacious Andrology, Embryology and 
cryopreservation laboratories, three consultation rooms and four patient recovery 
beds.

We at Bourn Hall Fertility Centre are committed to providing the most current 
evidence-based clinical treatment programs to help patients achieve a 
successful pregnancy.

Our fertility experts will explain the chances of success, taking into 
consideration the diagnosis, age and type of treatment.

Sucess Rates

Our foundation is built on over 40 years of experience
in IVF technologies and fertility treatments. 

Al AinDubai

Al Ain Al Ain
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Clinical Services

•  In Vitro Fertilisation (IVF) / ICSI (Intra Cytoplasmic Sperm Injection)
•  Intra Uterine Insemination (IUI)

Genetic Testing

•  PGS (Pre-Implantation Genetic Screening) •  PGD (Pre-Implantation Genetic Diagnosis)
•  Family Balancing

Fertility Preservation

•  Egg Freezing •  Sperm Freezing

Male Infertility / Men’s Health

•  Semen Analysis •  TESA / PESA •  Micro-Tese
•  Testicular Mapping •  Treatment of Varicocele
•  Sexual Dysfunction

•  Erectile Dysfunction
•  Premature Ejaculation

•  Male Sexual Enhancement •  Prostate Health 
•  Urinary Incontinence •  Diabetic Male Issues
•  Testosterone Deficiency •  Obesity Andrology Assessment

Every journey is different, every treatment is individual.
At Bourn Hall, our support for the         

quest of parenthood is like no other.                     

Gynaecological Surgeries 

•  Laparoscopic Surgeries •  Diagnostic and Therapeutic Hysteroscopy

Cosmetic Gynaecology

•  Vaginal Rejuvenation •  Mild Urinary Incontinence •  Labial Tightening

Chemical Treatment
•  Labial Whitening

•  Vaginal Hydration •  Labial Whitening 

Laser Treatment

•  G-Spot Enhancement•  Labial Fillers •  O-Spot Enhancement
PRP (Platelet Rich Plasma) Treatment

•  STD/STI Screening
•  Vasectomy Reversal



Shared Risk Program

Financing each IVF cycle episodically adds an additional burden to the couple. 
Minimizing stress would give a positive income, the body’s hormones react in a 
positive way allowing the embryo to grow in a more conducive environment.

We want to give our patients the highest probability of being successful, of taking 
a baby home and have devised a financial plan to help them achieve their 
dream.

The Bourn Hall Shared Risk Program offers couples three IVF cycles at a 
significant discount with the added security of up to a 100% money back 
guarantee if you do not take home a baby after the third cycle. 

The Shared Risk Program is available to female patients under the age of 39 
subject to medical assessment.

Fixed discounted fee of up to 25%

3 fresh cycles of IVF

Up to 100% money back if you do not 
take home a baby by the third cycle

•  Medications
•  Medical and nursing care
•  Embryology lab procedures 
•  Local anaesthesia or intravenous 

•  All treatment cycle blood tests and

•  Egg collection
•  ICSI (Intra-Cytoplasmic Sperm Injection)
•  Embryo transfer
•  Pregnancy blood test
•  Private patient suite for recovery

Program Includes

sedation during OT procedures

ultra sound scans



Genetic testing after egg retrieval during an IVF cycle can provide a 
wealth of information about each embryo before its transferred back into 
the uterus during Embryo Transfer.  The main genetic tests are:

•         Pre implantation genetic diagnosis (PGD)
•         Pre implantation genetic screening (PGS)
•         Family Balancing through Gender Selection
•         HLA Matching

It is easy to confuse pre implantation genetic diagnosis (PGD) and pre 
implantation genetic screening (PGS). However, despite the similarity of 
name and their common aim to identify a genetic disorder in an embryo, 
the two techniques are quite different and are used in quite different 
circumstances.

PGS is used to screen the embryos of couples undergoing IVF for genetic 
abnormalities so that only normal embryos are transferred. The aim is to 
improve pregnancy rates and make embryo transfer more viable. PGS 
can also be used to check whether the embryos are male and female, and 
select the embryo gender of choice for ‘family balancing’

PGD, on the other hand, is used when a couple is deemed to be at risk of 
passing on a genetic disease to their baby. PGD can identify those 
embryos (if any) unaffected by the altered gene and so ensure that only 
unaffected embryos are transferred. In this way, PGD removes the risk of 
inherited transmission of genetic disease.

Genetic Testing

PGS vs. PGD



Pre Implantation Genetic Screening (PGS)
The PGS technique is useful in women where chromosomal problems are 
likely to be higher – in women above the age of 35 and in those with a 
history of recurrent treatment failure and recurrent early miscarriages. In 
theory, the transfer of a healthy embryo is more likely to lead to a healthy 
pregnancy than the transfer of a chromosomally abnormal embryo. Family 
Balancing

Family Balancing allows for parents to determine the sex of their baby. 
The gender of an embryo can be determined using Pre implantation 
Genetic Screening (PGS) although this is usually done to check for 
genetic abnormalities.

Choosing to do family balancing, along with your IVF-ICSI doesn’t affect 
the duration of your treatment. After your egg collection, if the eggs are 
successfully fertilized, a biopsy is taken from each embryo and tested 
through PGS. The healthy embryos of the desired gender are then 
transferred back to the uterus.

PGD assesses embryos for a specific genetic disease, e.g. Thalassemia, 
allowing parents with a known hereditary disease to ensure their offspring 
are free of that genetic condition. During PGD, f each embryo is screened 
for the genetic variation(s) that the parents carry.

PGD is only appropriate if you and/or your partner are affected with, or 
carry, an identifiable single gene disorder or a chromosomal 
rearrangement, known as a translocation. 

PGD may be recommended if:

•  You have had one or more terminations because your baby had a 
genetic condition 
•  You already have a child with a serious genetic condition 
•  You have a family history of a serious genetic condition like cystic     
fibrosis.

Pre Implantation Genetic Diagnosis (PGD)

Who is suitable for PGD?



Men’s Health
Reproductive health is an important component of men's overall health and 
well-being. Male reproductive health disorders are very common and can have a 
significant effect on a man’s quality of life and relationships.

Knowing more about your body, how it works, and what diseases can affect you 
are the first steps to a healthier life.

Bourn Hall Fertility Centre offers comprehensive Andrology services through our 
experienced Urologists and Andrologists, state-of-the-art screening and 
treatment.

This begins with an evaluation of male infertility factors which are usually caused 
by problems that affect sperm production or sperm transport, and male sexual 
problems including erectile dysfunction and delayed or inhibited ejaculation.

Upon review of your results, our specialists will recommend the best treatment 
options available to you.

Professional and confidential service in a
relaxed environment where men can

openly discuss their reproductive
and sexual health problems.

•  More than a third of men aged over 40 years report having one or more
   reproductive health issue, all being more common amongst older men.
•  Approximately 50% of infertility cases are male related.
•  It is estimated that almost 1 in 2 men between 40 and 70 years of age
   suffer from some degree of Erectile Dysfunction (ED).

Did
You

Know

To view our full list of male infertility services, refer to the Clinical Services page.



Enhanced confidence, self-esteem, and overall quality of life 
is no longer perks, but is essential for women. 

Common problems that many women experience due to childbirth or 
the aging process with their intimate areas include laxity, dryness, 
painful scars and asymmetry of the lips of the labia. These problems 
often lead to a decrease in a women's self-confidence and femininity 
with resultant decrease in the quality of both her personal and intimate 

life.
 
Cosmetic Gynaecology is a remarkable breakthrough that empowers 
women to improve their intimate area appearance and structural 
integrity by creating youthful and rejuvenated vagina.

Cosmetic gynecology is capable of generating a positive impact on 
both a women’s intimate bonds as well as her emotional state. 

Be the NEW YOU. 

•  Women who have just given birth

•  Peri Menopausal Women

•  Menopausal Women

•  Cancer Survivors

•  Women Looking for 
   Intimate Area Rejuvenation
•  Couple Sexual Enhancement 

•  Women with Vaginismus

Benefits of Bourn Hall GynaeSpa Procedures:

•  Outpatient ‘lunchtime’ procedure      •  Non invasive

•  Pain free                                           •  Minimal recovery

•  Immediate effects                             •  Robotic Technology         

•  Safe and hygienic                             •  Quick and comfortable

Bourn Hall uses state of the art and minimally invasive solutions for
optimum feminine wellness. 

The Procedure 

What is Cosmetic Gynaecology?

Who Can Benefit from GynaeSpa?



Sperm freezing, or sperm banking, is a 
method of preserving sperm cells. It is ideal 
for men who want to delay parenthood until 
a later stage in life or for men who plan to 
undergo certain types of medical treatments 
that could impact their sperm quality. Sperm 
may also be frozen as a backup during their 
fertility treatment.

Preserving men’s fertility:

Sperm Freezing 

Fertility Preservation

Sperm is collected through ejaculation or surgically assisted retrieval 
procedures such as TESA, PESA or MicroTESE. It is then analysed and the 
sperm is frozen. The frozen sperm sample is stored in the laboratory for later 
use in an Intrauterine Insemination (IUI) or In-Vitro Fertilisation (IVF) cycle.

Preserving women’s fertility:

Egg Freezing
Egg freezing, or oocyte cryopreservation, is 
one way of “stopping” the biological clock, 
expanding reproductive options and 
preserving the younger, possibly healthier 
eggs for use at a later stage. A woman's 
eggs are harvested from her ovaries, frozen 
unfertilised and stored. A frozen egg can be 
thawed, fertilised with sperm in a lab and 
implanted in the uterus (in vitro fertilisation).

Egg freezing was originally used for women who undergo treatment, such as 
chemotherapy or radiation, and has today become an increasingly attractive 
option for women who want to preserve their eggs for use when they are 
better situated to have a family.

              A back-up plan
  for future pregnancy



Chance of pregnancy per month

A woman is most fertile from about age 18 to 29. Over 30, her fertility progressively declines,
and this decline accelerates in her late 30s and early 40s.

W
om

an
’s

 A
ge

40

35

30

25

0
25%20%15%10%5%0%

Is Egg Freezing for You?
A woman's age is the most important factor affecting her fertility.
A woman is born with a fixed supply of eggs and as she gets older, this supply 
gradually reduces, as does the quality of the eggs. The likelihood of genetic 
abnormalities increases, and with it, the risk of miscarriage, birth defects or 
disorders that makes conceiving more difficult. 

You may be a candidate for egg freezing and fertility preservation if you:
• Are diagnosed with cancer that requires radiation, chemotherapy or surgery
• Have upcoming pelvic surgery or medical treatments that could result in the loss 
of ovarian tissue or eggs
• Are at risk of early menopause due to family history or genetic disorder
• Are diagnosed with endometriosis, autoimmune disorders, impending premature 
ovarian failure/ insufficiency, or any medical condition that causes infertility
• Are a focused career woman and/or you have not found your life partner, yet 
understand the delicate balance between age and fertility

Note: As women get older, they have fewer eggs and therefore freezing becomes less 
beneficial as only a small number of eggs may be obtained in the cycle. For women aged 
over 40 or those with reduced egg supply, it is worthwhile considering 2-3 cycles of Egg 
Freezing in order to maximize the chance of a successful pregnancy later on.

Benefits
Psychological Benefits

• Gives you peace of mind knowing that 
you have a fertility insurance policy
• Reduces fertility anxiety by freeing you 
from your biological clock
• Offers you the chance to use your own 
eggs and have biological children later
• Lets you maintain your dream of 
motherhood while pursuing other goals

Medical Benefits

•  Protects current health of your eggs
•  Increases your chances of conception 
through IVF in the future
•  Reduces the risks that come with
delaying childbirth into or over your 30s
•  Protects your eggs from disease 
•  Preserves your eggs before invasive
medical treatments

Source: invitra.com



When deciding on fertility care,
experience and quality never mattered more.

Let us help you fulfil your
dream of having a healthy baby

Why us? You want your chosen fertility centre to be comfortable, a place where 
you can trust in the care that you receive and where you believe you have the 
best possible chance of getting pregnant.

Bourn Hall is a fertility centre unlike any other, where you know your treatment 
was designed just for you. Both the personalised treatment and the support you 
receive will result in the best possible outcome, to the highest possible standards.

Let’s begin your journey together.
Our doctors, nurses and clinical team are here to help you make informed 
decisions about starting your fertility journey at Bourn Hall.
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2nd December Street, Jumeirah 1, Dubai, UAE

Al Ain Branch
Khalifa Street, next to Choithram Supermarket
Al Ain, UAE

800 IVF (483)  |  info@bournhall-clinic.ae  |  bournhall-clinic.ae



فرع د�
مبا� الحضيبة للجوائز، املبنى ج، 

الطابق السابع شارع الثا� من ديسمرب، 

جم�ا ١، د�، اإلمارات العربية املتحدة

فرع الع�
شارع خليفة بجوار سوبر ماركت شويرتامس

الع�، اإلمارات العربية املتحدة



أنشأ مركز بورن هول لإلخصاب عيادة يف د� مجهزة بتكنولوجيا متطورة وبسبل الراحة للمرىض لتقديم 

عالجات أطفال األنابيب، سعياً منه إىل تحقيق حلم األزواج باألبوة، ك® يُدير مركزاً ألطفال األنابيب يف الع� 

مزود بأحدث تكنولوجيا لتحقيق حمل ناجح.

تضم عيادة بورن هول فريق أورو� مدرَّب من خرباء الخصوبة وعل®ء األجنة واملمرض� الرائدين يف طب 

اإلنجاب، الذين يحرصون عىل توجيه النصح واإلرشاد للمرىض يف كل مرحلة من رحلتهم لتحقيق حلم األبوة.

تأسس مركز بورن هول لإلخصاب عىل يد الفريق املسؤول عن إنجاب أول طفلة أنابيب، لويز براون، يف 

العاÅ عام ١٩٧٨. يدير مجموعة مراكز بورن هول فريق بريطا� رائد يضع نصب عينيه الثقافة اإلقليمية، 

م® يضمن تلقي املرىض معاملة الئقة تًلبي احتياجاتهم وتت®ىش مع احتياجاتهم ثقافتهم وحالتهم.

مركز بورن هول يف د� هو أول مركز مستقل لإلخصاب يف الرشق األوسط حاصل عىل اعت®د اللجنة الدولية 

املشرتكة. املؤسسة التي تحصل عىل اعت®د اللجنة الدولية املشرتكة يعني أنها تلتزم Íعاي� صارمة خاصة 

بسالمة املرىض وتقديم رعاية صحية عالية ودعم املرىض بشكل عام. Îُثل الختم الذهبي للعميل دليالً بارزاً 

عىل التزامنا بتقديم رعاية عالجية يف مجال اإلخصاب بأعىل جودة عىل مستوى العاÅ يف بيئة آمنة.

الصورة: لويز براون مع ج� بوردي ومؤسيس بورن هول الربوفيسور روبرت إدواردز والدكتور باتريك ستبتو عام ١٩٧٨.

 مرحباً بكم يف
مركز بورن هول لإلخصاب

أول طفلة أنابيب لويز براون 

هي سف�ة بورن هول وشعلة 

األمل التي Öأل حياة املالي� 

من األزواج ممن يعانون من 

مشكالت الخصوبة

مركز الخصوبة الحائز عىل جائزة معتمدة دولياً
مركز بورن هول يف د� أول مركز لإلخصاب معتمد من 

اللجنة الدولية املشرتكة يف الرشق األوسط

حصل مؤسس بورن هول الربوفيسور روبرت إدواردز عىل جائزة نوبل 

يف علم وظائف األعضاء أو الطب عام ٢٠١٠ لتطويره تقنية أطفال 

األنابيب، فقد مهد هذا اإلنجاز الهائل الطريق إىل عالج العقم الذي 

.Åمن األزواج حول العا �يصيب الكث



Îتد مركز بورن هول لإلخصاب يف د� عىل مساحة ٢٠,٠٠٠ قدم مربع، ويقدم أفضل الخدمات الرعاية 

الصحية يف املنطقة. ويتضمن أول مخترب يعمل بتقنيات "الغرفة النظيفة" يف املنطقة لتوف� بيئة آمنة 

وداعمة لحفظ األجنة ودعم تكوينها. Îكن لألزواج أيضا مراقبة اإلجراءات املخربية عرب منطقة مخصصة 

للمشاهدة وهو األمر الذي سيجعلهم يشعرون باالشرتاك يف رحلة العالج. هناك غرفتان للعمليات وسبعة 

أجنحة للمرىض مع مناظر مطلة عىل البحر لض®ن الراحة والخصوصية.

فرع بورن هول يف الع� يضم مختربات مخصصة لطب الذكورة وعلم األجنة والحفظ بالتربيد وثالث غرف 

لالستشارات وأربعة أرسَّة للمرىض.

نلتزم يف مركز بورن هول لإلخصاب بتوف� أحدث الربامج العالجية القاãة عىل األدلة ملساعدة املرىض يف 

تحقيق حمل ناجح.

سوف يرشح لك اختصايص الخصوبة فرص تحقيق النجاح، مع األخذ بع� االعتبار نوع العقم، والعمر، 

ونوعية العالج.

دبي العین

العین العین

دبي  دبي 

دبي 

دبي 

مراكز بورن هول

تستند خربتنا إىل ما يفوق 40 عاماً من
يف تقنية أطفال األنابيب وعالجات الخصوبة. 

معدالت النجاح



•  أطفال األنابيب/ الحقن املجهري
•  التلقيح االصطناعي

الخدمات الطبية
التقنيات املساعدة عىل اإلنجاب

االختبارات الجينية

•  الفحص الجيني ملرحلة ما قبل زراعة البويضة امللقحة     •  التشخيص الجيني ملرحلة ما قبل زراعة البويضة امللقحة
•  التوازن األرسي

الحفاظ عىل الخصوبة

•  تجميد البويضات    •  تجميد الحيوانات املنوية

جراحات أمراض النساء

جراحات أمراض النساء التجميلية

• تحليل السائل املنوي
• خريطة الخصية

• عالج الضعف الجنيس
• دعامة تكب� العضو الذكري

• عالج سلس البول
• نقص هرمون التستوست�ون

العقم لدى الرجال/صحة الرجال

•  جراحات املناظ�   •  الكشف عىل الرحم باملوجات فوق الصوتية عالية التباين   •  منظار الرحم التشخييص والعالجي

كل رحلة مختلفة عن غ�ها، وكل عالج فريد من نوعه.
يف بورن هول، نقدم دع¦ً ال مثيل له لتحقيق حلم األبوة.

• شفط الحيوانات املنوية من الخصية/ 
استخالص الحيوانات املنوية من الرببخ

• عالج دوايل الخصية
• القذف املبكر

• صحة الربوستاتا
• مشكالت داء السكري لدى الرجال

• تقييم الذكورة ملرىض السمنة
• استخالص الحيوانات املنوية

من الخصية مجهرياً 
• عالج ضعف االنتصاب

• فحص األمراض املنقولة جنسياً
• إعادة وصل القناة الدافقة

العالج الكي®وي
•  تفتيح الشفرت�

العالج بالليزر
•  تجديد شد املهبل
•  عالج سلس البول

•  تبييض الشفرت�
•  تفتيح الشفرت�

•  عالج جفاف املهبل

العالج بالبالزما الغنية بالصفائح الدموية
•  تعزيز نقطة الوصول إىل اللذة •  تعزيز نقطة اللذة •  الفيللر لتضييق القناة املهبلية



Öويل كل دورة من دورات أطفال األنابيب يضيف عبئاُ إضافيا عىل الزوج�. عندما يتوفر للزوج� األموال 

الالزمة، تتفاعل هرمونات الجسم تفاعالً إيجابياً يسمح بنمو الجن� يف بيئة أكð مالءمة.

نحن نريد أن نوفر ملرضانا أعىل احت®ل للنجاح؛ ولذلك صممنا خطة مالية ملساعدتهم يف تحقيق حلمهم.

برنامج املخاطر املشرتكة من مركز بورن هول يقدم لألزواج دورات متعددة من أطفال األنابيب بخصم 

كب� بالتأم� اإلضايف بض®ن استعادة االموال إذا Å تنجح عملية اإلخصاب واإلنجاب بعد الدورة الثالثة.

الربنامج متاح لجميع السيدات الالô تقل أع®رهن عن ٣٩ عاماً، وتخضع استحقاقية االستفادة من 

الربنامج للتقييم الطبي الذي يُجرى للسيدات والرجال.

برنامج املخاطر املشرتكة

3 دورات جديدة من أطفال األنابيب

رسوم ثابتة ومخفضة حتى 51%

اسرتداد حتى %100 إذا ± تصطحب طفل بنهاية 
الدورة الثالثة إىل املنزل

الربنامج يتضمن:
•  األدوية

•  الرعاية الطبية والتمريض

•  عمليات تكوين األجنة

•  جمع البويضات

•  الحقن املجهري 

(حقن الحيوانات املنوية داخل السيتوبالزم)

•  نقل األجنة

•  التخدير املوضعي أو التخدير عن طريق الوريد أثناء العمليات

•  اختبارات الحمل عن طريق الدم

•  جناح خاص للمريض للتعايف

•  جميع اختبارات الدم واملسح باملوجات 

فوق الصوتية أثناء جميع الدورات العالجية



إن إجراء اختبارات الجينات الوراثية بعد استخراج البويضات أثناء دورة أطفال األنابيب يُتيح جمع حصيلة 

كب�ة من املعلومات حول كل جن� قبل إعادته مرًة أخرى إىل الرحم خالل عملية نقل األجنة. االختبارات 

األساسية للجينات الوراثية هي:

يخلط الكث�ون ب� التشخيص الجيني ملرحلة ما قبل نقل األجنة (PGD) و الفحص الجيني ملرحلة ما قبل ما 

قبل نقل األجنة (PGS)، إال أنه®، رغم وجود تشابة في® بينه® يف االسم والهدف املتمثل يف الكشف عن 

االضطرابات الجينية (الوراثية) يف الجن�، مختلفان Öاماً، ك® أن أحده® يستخدم يف ظروف مختلفة كلياً عن 

اآلخر.

(PGD) التشخيص الجيني ملرحلة ما قبل نقل األجنة •

• تحقيق التوازن األرسي من خالل انتقاء جنس الجن�

• مطابقة مستضدات الكريات البيضاء البرشية

(PGS) الفحص الجيني ملرحلة ما قبل نقل األجنة •

اختبارات الجينات الوراثية

يُستخدم الفحص الجيني ملرحلة ما قبل ما قبل نقل األجنة (PGS) لفحص أجنة األزواج التي تخضع لعملية أطفال األنابيب 

بهدف تحديد التشوهات الوراثية؛ وذلك لنقل األجنة السليمة فقط، ويكمن الهدف من إجراء هذا الفحص يف تحس� فرص 

الحمل وزيادة احت®لية نجاح عملية نقل األجنة. ك® Îكن استخدام الفحص الجيني ملرحلة ما قبل ما قبل نقل األجنة 

(PGS) للكشف عن جنس الجن�، ذكراً أم أنثى، والنتقاء جنسه لتحقيق "التوازن األرسي".

أما التشخيص الجيني ملرحلة ما قبل زراعة البويضة امللقحة(PGD)، فيُستخدم عىل الجانب اآلخر عند وجود احت®لية انتقال 

أمراض وراثية من الزوجان إىل طفلهم، ك® Îكن من خالل التشخيص الجيني ملرحلة ما قبل نقل األجنة (PGD) تحديد 

األجنة التي Å تتأثر بالج� املتحول (إذا وجدت)، ومن هنا Îكن ض®ن عدم نقل سوى األجنة السليمة فقط. وبهذه الطريقة، 

يعمل التشخيص الجيني ملرحلة ما قبل نقل األجنة (PGD) عىل الوقاية من احت®لية انتقال األمراض الوراثية.

الفحص الجيني ملرحلة ما قبل ما قبل نقل األجنة (PGS) وا التشخيص 

(PGD) الجيني ملرحلة ما قبل نقل األجنة



(PGS) الفحص الجيني ملرحلة ما قبل ما قبل نقل األجنة

يُجدي الفحص الجيني ملرحلة ما قبل ما قبل نقل األجنة (PGS) يف الحاالت التي ترتفع فيها 

احت®لية تعرض السيدات ملشكالت كروموسومية، وتصاب بهذه املشكالت السيدات الالô تجاوزت 

أع®رهن ٣٥ عاماً والسيدات الالÅ ô تنجح معهن سبل العالج لعدة مرات يف املايض والسيدات 

الالô تعرضن لعدة حاالت إجهاض مبكر. فمن الناحية النظرية، يؤدي نقل الجن� السليم عىل 

األرجح إىل التمتع بحمل صحي مقارنة بنقل األجنة التي تعا� من مشكالت كروموسومية.

(PGD) التشخيص الجيني ملرحلة ما قبل نقل األجنة

يعمل التشخيص الجيني ملرحلة ما قبل نقل األجنة (PGD) عىل تقييم األجنة للكشف ع® إذا 

 øكانت تعا� من أمراض وراثية، مثل الثالسيميا، م® يتيح للوالدين اللذين يعانيان من مرض ورا

محدد ض®ن عدم انتقال هذا املرض الوراø إىل ذريته®. أثناء التشخيص الجيني ملرحلة ما قبل 

نقل األجنة (PGD)، يجري فحص كل جن� للكشف عن التغ�ات الوراثية التي يحملها كل من 

الوالدين.

يتيح إجراء التوازن األرسي للوالدين إمكانية تحديد جنس طفله®. وÎكن تحديد نوع الجن� 

باستخدام الفحص الجيني ملرحلة ما قبل ما قبل نقل األجنة (PGS) مع أنه يستخدم عادة 

للكشف عن التشوهات الوراثية.

إن اختيار إجراء التوازن األرسي، إىل جانب عملية الحقن املجهري/ أطفال األنابيب، ال تؤثر مطلقاً 

عىل مدة العالج. فبعد جمع البويضات، ويف حال تخصيب تلك البويضات بنجاح، تؤخذ عينة من 

كل جن� الختبارها من خالل الفحص الجيني ملرحلة ما قبل ما قبل نقل األجنة (PGS)، ثم يجري 

إعادة األجنة السليمة للجنس املختار إىل الرحم.

من املرشح املناسب للخضوع إىل التشخيص
 الجيني ملرحلة ما قبل نقل األجنة (PGD)؟ 

التشخيص الجيني ملرحلة ما قبل نقل األجنة (PGD) مناسب لِك ولزوجِك إذا كنت® مصاب� 

باضطرابات وراثية أحادية الج� أو بإعادة ترتيب الكروموسومات، وهو ما يعرف باالزفاء.

.øبسبب معاناة طفلها من مرض ورا ðالسيدة التي تعرضت إىل اإلجهاض ملرة أو أك  •

�•  السيدة التي لديها بالفعل طفل يعا� من مرض وراø خط

• السيدة التي تعا� عائلتها من تاريخ مريض ملرض وراø خط� كالتليف الكييس.. العقم عند 

يوىص بإجراء التشخيص الجيني ملرحلة ما قبل نقل األجنة (PGD) يف الحاالت التالية:



إن الصحة اإلنجابية عنرصاً مه®ً يف صحة الرجال عموماً. وتُعد الصحة اإلنجابية لدى الرجال شائعة للغاية 

وÎكن أن تؤثر يف جودة حياة الرجل وعالقاته.

هل 
تعلم 

أن

صحة الرجال

•  أكð من ثلث عدد الرجال الذين تتجاوز أع®رهم فوق سن األربع� يعانون من مشكلة واحدة 

أو أكð من مشكالت الصحة اإلنجابية التي تنترش ب� الرجال األكرب عمراً.

•  ٥٠٪ تقريباً من حاالت العقم ترجع إىل الرجال.

•  رجل من كل اثن� ب� سن األربع� والسبع� يعا� من ضعف االنتصاب بدرجات متفاوتة.

التعرف عىل جسمك والطريقة التي يعمل بها واألمراض التي Îكن أن تؤثر عليه هي أول خطوة للتمتع 

بحياة صحية.

مركز بورن هول لإلخصاب يقدم خدمات شاملة يف طب الذكورة من خالل فريقنا املتمرس من أخصائيي 

املسالك البولية وأخصائيي طب الذكورة والفحوصات الحديثة واالختبارات العالجية التي نُجريها. يبدأ 

العالج بتقييم العوامل املسببة للعقم مثل عدم إنتاج الحيوانات املنوية أو مشاكل نقل الحيوانات املنوية ، 

وكذلك املشكالت الجنسية لدى الرجال Íا يف ذلك ضعف االنتصاب والقذف.

عند مراجعة نتائجك ، سيويص املتخصصون لدينا بأفضل خيارات العالج املتاحة لك.

خدمة مهنية ورسية يف بيئة مريحة، تتيح للرجال 
مناقشة مشكالت الصحة اإلنجابية والجنسية 
التي يعانون منها بأريحية.

لالطالع عىل القا�ة الكاملة لعالجات الرجال ، يرجى الرجوع إىل صفحة الخدمات الطبية.



ما هو الطب النساÅ التجمييل؟

من Æكنهن االستفادة من املركز الطبي النساÅ؟

فلتكوÇ امرأة جديدة.

± تعد الثقة بالنفس وتقدير الذات واالرتقاء بجودة الحياة إج¦الً من الرفاهيات 

أو املزايا اإلضافية، بل أصبحت من رضوريات الحياة لدى املرأة.

املشكالت الشائعة التي تعا� منها العديد من السيدات نتيجة للوالدة أو لعملية التقدم يف 

السن والتي تؤثر عىل األعضاء التناسلية تشمل االرتخاء، والجفاف، والندبات املؤملة، وعدم 

Öاثل شفري املهبل. وغالبًا ما تؤدي هذه املشكالت إىل تقويض ثقة املرأة بنفسها وأنوثتها، 

وبالتايل يؤثر ذلك بالسلب عىل جودة حياتها الشخصية والجنسية عىل حدٍّ سواء.

ويعد الطب النسا{ التجمييل طفرة لتمك� النساء من تحس� املظهر الخارجي والسالمة الهيكلية 

ألعضائهن التناسلية عن طريق جعل املهبل يبدو Íظهر طبيعي وأكð شبابًا وحيوية وÖاسًكا.

للطب النسا{ التجمييل القدرة عىل التأث� اإليجا� عىل العالقات الحميمة للمرأة وحالتها 

العاطفية والوجدانية عىل حد سواء.

• السيدات الالô َولَدن حديثاً

• السيدات عند اقرتاب سن اليأس

• سيدات بعد سن اليأس

• الناجيات من الرسطان

• لتعزيز العالقة الجنسية ب� الزوج�

• السيدات الالô يعان� من التشنج املهبيل

تستخدم عيادة بورن هول حلوًال طبية حديثة تتضمن الحد األدÎ من التدخل 

الجراحي لـتحقيق نتائج مثالية لتعايف املرأة.

مزايا األسلوب العالجي لجراحات طب النساء التجميلية الذي تطبقه عيادة بورن هول:

• عالج دون تدخل جراحي• عمليات يف العيادة الخارجية تخرج فيها املريضة يف اليوم نفسه

Åة• عالج دون أ�• فرتة نقاهة قص

• نتائج فورية • تقنية تعتمد عىل الروبوت اآليل

• عالج رسيح ومريح •عالج آمن وصحي

األسلوب العالجي



تجميد الحيوانات املنوية أو تخزين الحيوانات املنوية هي 

طريقة لحفظ خاليا الحيوانات املنوية. يُعد هذا اإلجراء 

مثالياً للرجال الذين يرغبون يف تأخ� اإلنجاب لوقت مع� 

أو ملن يخططون للخضوع إىل عالج طبي قد يؤثر عىل 

جودة الحيوانات املنوية. Îكن أيضاً تجميد الحيوانات 

املنوية كإجراء احتياطي خالل عالج الخصوبة.

تُجمع الحيوانات املنوية عن طريق القذف أو استخراج الحيوانات املنوية باستخدام تقنيات جراحية 

مثل شفط الحيوانات املنوية من الخصية واستخالص الحيوانات املنوية من الرببخ واستخالص الحيوانات 

املنوية من الخصية مجهرياً. يتم تخزين عينة الحيوانات املنوية املجمدة يف املخترب الستخدامها الحقاً يف 

عملية التلقيح االصطناعي أو دورة أطفال األنابيب.

االحتفاظ بخصوبة السيدات

تجميد البويضات
تجميد البويضات، أو حفظ الخلية البيضية بالربودة، من 

طرق إيقاف العمر البيولوجي للبويضة وزيادة الخيارات 

 ðاإلنجابية، من خالل حفظ البويضات األقل عمراً واألك

صحة وجودة الستخدامها يف مراحل الحقة. يتم سحب 

البويضات من املبيض وتجميدها دون تخصيب بعد 

تصنيفها. بعد ذلك Îكن إذابة البويضات وتخصيبها 

بحيوانات منوية ثم زرعها يف الرحم (أطفال األنابيب).

استخدمت تقنية تجميد البويضات يف األصل للنساء اللواô يخضعن لبعض أنواع العالجات مثل 

العالج الكي®وي أو العالج باإلشعاع، واليوم، أصبح تجميد البويضات خياراً أكð جذباً لكل سيدة 

ترغب يف حفظ عدٍد من بويضاتها لتتمكن من الحمل وتكوين أرسة يف مرحلة الحقة من حياتها.

االحتفاظ بالخصوبة

االحتفاظ بخصوبة الرجال

تجميد الحيوانات املنوية

خطة احتياطية 
     للحمل يف املستقبل



السن هو العامل األكð تأث�اً يف الخصوبة لدى السيدات.

كل أنثى تولد مع عدد مع� من البويضات، يقل مع التقدم يف العمر، ك® تقل صالحية تلك البويضات، 

وبالتايل تزداد احت®لية التشوهات الجينية واإلجهاض والعيوب أو التشوهات الخلقية مع تقدم سن األم 

الحامل، م® يجعل تخصيب البويضة، أي حدوث الحمل، أكð صعوبة.

قد تندرج� تحت إحدى الفئات املرشحة لتجميد البويضات والحفاظ عىل الخصوبة، يف حالة:

• اإلصابة بالرسطان الذي يتطلب العالج الكي®وي أو العالج باإلشعاع

• الحاجة إىل إجراء جراحة يف منطقة الحوض أو تلقي عالج طبي قد يؤدي إىل خسارة األنسجة املبيضية أو 

البويضات

• احت®ل انقطاع الحيض مبكراً ألسباب وراثية أو بسبب عيوب جينية.

• املعاناة من االنتباذ البطا� الرحمي، أو أمراض املناعة الذاتية، أو فشل املبيض املبكر، أو أي مشكلة طبية 

قد تؤدي إىل العقم.

• االنشغال بحياتك العملية و/ أو عدم التوفيق يف العثور عىل رشيك حياتِك، ولكنك تدرك� العالقة ب� 

الخصوبة والتقدم يف السن.

ملحوظة: خالل تقدم املرأة يف العمر، يقل إنتاج البويضات؛ ومن ثم، تصبح عملية تجميد البويضات أقل 

نفعاً، حيث �كن فقط الحصول عىل عدد صغ� من البويضات يف دورة التجميد.

بالنسبة للنساء البالغات من العمر أكª من ٤٠ عاماً، أو اللوا§ يعان¦ من قلة التبويض، يجدر بهن الحصول 

عىل دورت¦ أو ثالثة لتجميد البويضات، وذلك لتحس¦ فرصة الحمل الناجح يف وقت الحق.

هل أنِت بحاجة إىل تجميد البويضات؟

Source: invitra.com

وحسب® ورد يف أحد النصوص املتخصصة: إن املرأة تبلغ أقىص مستوى خصوبة لها ما ب� سن ١٨ و٢٩ عاماً، ثم تقل الخصوبة بشكل تدريجي 

منذ عمر الثالث�، وتقل برسعة أكرب يف أواخر الثالثينيات وأوائل األربعينيات.
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فرصة حدوث الحمل كل شهر

ن املرأة
 س

الفوائد الطبية
ً •  ح®ية صحة البويضات ك® هي حاليا

زيادة فرص اإلنجاب من خالل عمليات أطفال األنابيب يف 
املستقبل

•  الحد من مخاطر الحمل يف سن الثالثينيات أو ما بعد ذلك
•  ح®ية البويضات من األمراض

•  الحفاظ عىل البويضات قبل تناول العالجات الطبية شديدة 
الوطأة

الفوائد النفسية
•  راحة البال واالطمئنان لتأم� خصوبتك يف أفضل حاالتها
•  التقليل من التوتر بشأن الخصوبة مع التقدم يف العمر، 

من خالل وقف الساعة البيولوجية للبويضات
•  فرصة استخدام البويضات إلنجاب األطفال يف وقٍت 

الحق
•  االحتفاظ بحلم األمومة، أثناء سعيك لتحقيق أهداف 

أخرى

الفوائد



ملاذا نحن؟ ألنك تحتاج مركزاً لإلخصاب يوفر لك الراحة وتثق يف مستوى الرعاية التي يقدمها لك وتؤمن 

بأنك تحظى معه بأفضل فرصة للحمل.

مركز بورن هول لإلخصاب يقدم لك عالجاً مصم®ً لحالتك. فالعالج املصمم لك والدعم الذي تتلقاه 

.�سيمنحانك أفضل نتيجة ممكنة بأعىل معاي

لنبدأ رحلتك معاً

األطباء واملمرضون وفريق الرعاية الصحية سيساعدونك يف اتخاذ قرارات عىل أسس ومعلومات سليمة لبدء 

رحلة اإلخصاب يف بورن هول

Zayed Bin Sultan St

Zayed Bin Sultan St

Mediclinic Middle East's
IVF Services are managed

by Bourn Hall

Sheikha Salama
Masjid Al Ain

Gold Souq

Flydubai 
Travel Shop

Abu Dhabi Motors
Al Ain City Showroom Malabar Gold 

& Diamonds
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Supermarket

Al Ghazal

As Sahra Restaurant the
Best Samosa in Al Ain

Bourn Hall 
Fertility Centre

Bar B.Q Tonight

National Bonds
Corporation PJSC

ibis Styles 
Dubai Jumeirah

Lal Qila Dubai

Al Ghazal Mall

Al Ghazal
Comercial Complex
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ina Road

2nd December Street

2nd December Street
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800 IVF (483)  |  info@bournhall-clinic.ae  |  bournhall-clinic.ae

 دعنا نساعدك يف تحقيق حلم إنجاب
طفل يتمتع بصحة جيدة

للخربة والجودة أهمية بالغة
 عند اللجوء إىل اإلخصاب.

فرع د�
مبا� الحضيبة للجوائز، املبنى ج، الطابق السابع

شارع الثا� من ديسمرب، جم�ا ١، د�، اإلمارات العربية املتحدة

فرع الع�
شارع خليفة بجوار سوبر ماركت شويرتامس

الع�، اإلمارات العربية املتحدة


