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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.

An Intentionally certified fertility centre

“Bourn Hall Centre in Dubai is the Middle East’s First JCI Accredited 
Fertility Centre and the first to have a’ Clean Room’ Laboratory”



Men’s Reproductive Health

Did You Know?

•  It is estimated that almost 1 in 2 men between 40 and 70 years of age 
suffer from some degree of Erectile Dysfunction (ED). 
•  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.
•  Around 50% of infertility cases are male related.
•  Testicular Cancer is the second most common cancer in men aged from 
18 to 39.
•  Cancer of the prostate gland is the fourth most prevalent form of cancer 
among adult men in the UAE.
•  In patients with Diabetes, irrespective of type, the prevalence of ED is 
approximately 50%.

Reproductive health is an important component of men's overall health and 
well-being. Common male reproductive health disorders are: 

•  Erectile Dysfunction
•  Testicular Cancer
•  Male Infertility
•  Prostate Disease (including prostate cancer)
•  Androgen Deficiency

Knowing more about your body, how it works, and what diseases can 
affect you are the first steps to a healthier life. Male reproductive health 
disorders are very common and can have a significant effect on a man’s 
quality of life and relationships.



Preserving Fertility - Sperm Freezing

Sperm freezing, or sperm banking, is a method of preserving sperm cells.

Sperm freezing 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.

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 can be stored in the 
laboratory for later use in an Intrauterine Insemination (IUI) cycle or In-Vitro 
Fertilisation (IVF) cycle.

Bourn Hall’s Andrology Department

Bourn Hall Fertility Centre in Dubai offers comprehensive Andrology 
services through our experienced Urologists and Andrologists, and 
state-of-the-art screening and treatment. This begins with an evaluation of 
factors causing male infertility and male sexual problems: 

We provide a professional, confidential and expert service in a relaxed and 
private environment that allows men to openly discuss their reproductive 
and sexual health problems. Upon review of your results, our specialists 
will recommend the best treatment options available to you.

•  Erectile Dysfunction
•  Sexual Dysfunction
•  Premature Ejaculation
•  Male Sexual Enhancement

•  Diabetic Male Issues •  Vasectomy Reversal
•  Testosterone Deficiency 
•  Obesity Andrology Assessment

•  Urinary Incontinence

•  Prostate Health 
•  STD/STI Screening 
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ما يجب أن يعرفه كل رجل

1

مركز مدينة الع� شارع خليفة،

يقع بالقرب من ميديكلينيك،

الطابق الرابع الع� ، ا٠ع٠م



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 

.ªسيمنحانك 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

دعنا نساعدك يف تحقيق حلم إنجاب طفل يتمتع بصحة جيدة



• رجل من كل اثن� ما ب� سن األربع� والسبع� يعاº من الضعف الجنيس بدرجات متفاوتة.

• أك¾ من ثلث عدد الرجال فوق سن األربع� يعانون من مشكلة واحدة أو أك¾ من مشاكل الصحة 

اإلنجابية.

• حوايل ٥٠٪ من أسباب العقم ترجع إىل الرجل.

• رسطان الخصية هو ثاº أك¾ أنواع الرسطان انتشاراً ب� الرجال من سن ١٨ إىل ٣٩ عاماً.

• رسطان الربوستاتا هو رابع أنواع الرسطان املنترشة ب� الرجال البالغ� يف دولة اإلمارات العربية 

املتحدة.

• يتأثر ٥٠٪ من مرىض السكر، بنوعيه، بالضعف الجنيس.

الصحة اإلنجابية هي أحد العنارص املهمة لصحة الرجال بوجه عام. اضطرابات الصحة اإلنجابية عند 

الذكور األك¾ انتشاراً هي: 

• الضعف الجنيس

• رسطان الخصية

• عقم الذكور

• أمراض الربوستاتا (Óا فيها رسطان الربوستاتا)

• نقص هرمون األندروج�

فمعرفة معلومات أك¾ عن أجسامكم، وميكانيكية عملها، واألمراض التي قد تؤثر عليكم، تعد 

الخطوات األوىل لحياة أك¾ صحة وعافية؛ فخلل الصحة اإلنجابية عند الذكور أمراً شائعاً وقد يكون له 

تأثª كبª عىل جودة حياة الرجال وعالقتهم.

هل تعلم أن

الصحة اإلنجابية للرجال 



تجميد الحيوانات املنوية، أو ما يُسمى بنوك املني، هي طريقة لحفظ الخاليا املنوية، وهي تقنية 

مثالية للرجال الذين يرغبون يف تأخª اإلنجاب حتى مرحلة الحقة من العمر، أو يف حالة الحاجة إىل 

الخضوع ألنواع معينة من العالجات الطبية التي قد تؤثر عىل جودة الحيوانات املنوية لديهم. كذلك 

Þكن تجميد املني وحفظه كإجراء احتياطي أثناء تلقي عالجات الخصوبة.

يتم جمع السائل املنوي من خالل القذف أو من خالل طرق االستخراج الجراحية مثل شفط 

الحيوانات املنوية من الخصية أو استخالص الحيوانات املنوية من الرببخ، أو استخالص الحيوانات 

املنوية من الخصية مجهريًا، ثم يتم تحليل السائل املنوي وتجميده يف املخترب الستخدامه الحقاً يف 

تقنيات التلقيح االصطناعي أو اإلخصاب خارج الجسم.

قسم طب الذكورة يف مركز بورن هول

حفظ الخصوبة - تجميد الحيوانات املنوية

يقدم مركز بورن هول للخصوبة يف دä خدمات شاملة يف طب الذكورة عىل يد خرباء متخصص� يف 

طب الجهاز البويل وطب الذكورة، ومن خالل أحدث أجهزة الفحص واالختبارات العالجية، حيث يبدأ 

العالج بتقييم العوامل املسببة لعقم الذكور واملشاكل الجنسية لدى الرجال، عىل النحو التايل:

نقدم لجميع عمالئنا خدمة مهنية عىل يد خرباء متخصص� مع الحفاظ التام عىل الرسية 

والخصوصية يف بيئة مريحة وخاصة تسمح للرجال بالتحدث بحرية وارتياح عن أي مشاكل إنجابية 

أو جنسية، ليتمكن خرباؤنا املتخصصون من تحديد أفضل خيارات العالج املتاحة لكم بعد مراجعة 

نتائج الفحوصات.

 • فحص األمراض املنقولة جنسياً 

• فحص الربوستاتا 

• دعامة تكبª العضو الذكري 

• السلس البويل 

• مشاكل السكري لدى الذكور 

• تقييم الصحة اإلنجابية للرجل 

• نقص هرمون التستوستªون 

• إعادة وصل القناة الدافقة

• تعزيز القدرة الجنسية للذكور 

• القذف املبكر 

• الضعف الجنيس/ ضعف االنتصاب
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فرع ديب
مباº الحضيبة للجوائز، املبنى ج، الطابق السابع

شارع الثاº من ديسمرب، جمªا ١، دä، اإلمارات العربية املتحدة

فرع العني
مركز مدينة الع� شارع خليفة، 

يقع بالقرب من ميديكلينيك، الطابق الرابع الع� ، ا٠ع٠م

اتصل بنا:


