
هـــامـــبـورج  للرغـــبه  فـــى  انـجـــاب  األطـــفـــال 
األســتـماع، الـــفــهــم، الـــتـــنــفـــيــذ، أألسـتـشاره  والــمــتــابــعـــه. يـــمــثــلــون لــى  الــعــالج  األمــثــل 

) الــدكــتــوره .انـــيـــا  دافـــــســـون ، طـــبــيــبــه مــــتـــخـــصـــصـــه فـــى األمـــراض الــنـــســـائـــيـــه والـــوالده (
رغـــبـــة أألنـــجـــاب للـــعـــاجــزيـــن عـــنــه التــتـــمــثـــل فـــقــط فــى رغـــبــة الــمــرأه وحـــدهـــا, والتــكــون  ايــضــا 

رغـــبـــة لـلـرجـــل بــمفـــرده, ولـكــنــهــا رغـــبــه مـــجـــتـــمــعـــه لـلـــطـــرفــان مــعـــا.
) اســتـــاذ دكـــتـــور اولـــريـــش اكـــنـــو، مــتــخــصــص فــي طــب الــتــولــيــد (

يــجــب ان يــعــلــم الــزوجـــان, لـــمـاذا نـــفــضـــل طـــريــقـــه مــعـــيـــنــه فـــى الــعـــالج، وربــمــا نـرفـــض طـــريـــقـــه 
اخـــرى.

) دكـــتـــور ريــر . انـــدريـــاس . شـــيــبــيــرس , لـلــتـــنـــاســل الــحــيــوى ـ مـــديـــر الـــمـعـــمــل الـــطـــبـــى (
الـــرغـــبـــه فــى األنـــجـــاب هـــى اخـــتـــيـــار شـــخـــصــى , البـــد ان يـــوضــع فـــى األعـــتـــبـار.

) دكـــتـور ريــر.انــدريــاس. شـــيــبــيــرس, لـلــتـــنــاســل الــحــيــوى ـ مـــديــر مــعـــمــل الــتــلــقــيــح الــصــنـاعـى (

هـــامـــبـورج  لـلرغـــبه  فـــى  انـجـــاب  األطـــفـــال
مـــركـــزفـــالـــيـــنـــتـــس هـــوف هـــامـــبـورج  للرغـــبه  فـــى انـجـــاب األطـــفـــال ذات خـــصــوصـــيـــه مـــنـــفـــرده، 

فـــهـــو الــــمــكــان الـــذى يـــمـــنــحـــكــم  الـــهـــدوء وكـــثـــيــرا مــن الــوقـــت بـــالـــتــزامــن مــع األحـــتــراف فــى 
األداء الــــمـــهـــنــى الــمـمــيــز. هـــو مـــكان يـــمــكـــن لـلــزوجــان تــــنـــفـــس الـــصـــعـــداء فـــيــه، ألحـــســـاســـهـــم 

بـــالــــتــواجـــد فـــى الــــمــكــان الــمـنــاســب الـــذى يـــحـــقـــق لـــهــم رغــــبـــتـــهـــم الــــمشـــتـــركــه فـــى األنـــجــاب، بـــل 
ايـــضـا هــــو الـــمـــكــان الـــذى يـــجـــد فـــيـــه الــرجـــل والـــمــرأه األجـــابــه عـــلـى كــل مــايــدور بـــخــاطــرهـــم مـــن 

افــكــار مــقــلــقــه واســـئـــله شـــخـــصـــيــه.
نـــحـــن مـــركـــز ألنـــجـــاب األطـــفـــال مـــكــون مـــن فــريـــق مـــن أألطــــبـــاء مــشــكـل مــــن طـــبـــيــــبــاتـــان  

مـــتـــخـــصـــصــاتــان فـى األمـــراض الـــنـــســائـــيــه، وزمـــيـــل مـــتـــخـــصـــص فـــى امـــراض الـــذكـــور واثــنـان فــى 
األحـــيــاء، نـــشـــتــرك مـــعــا فـــى الـــعـــنــايـــه والـــرعـــايـــه بــــكـــم عـــن قـــرب بـــكــل ثـــقــــه وأمـــانـــه بــيــنــنـا 

وبـــيــن مــرضــانــا.
كــل واحـــد مــنـا يــــضـــع نـــفــــســـه اثـــنـــاء فـــتــرة الــــعـــالج  فـــى خــدمــتـكــم، مـــن خــالل تـــوفـــيــر  مـــواعـــيـــد 
كـــافـــيـــه لـأللـــتـــقـــاء بـــكــم وكـــذلـك مـــن خـــالل هــاتـــفـــه الـــشـــخــــصــى. يـــجـــب ان تـــعــلــمــون انــنــا دائــمـا 

مـــتــواجــدون لـــكــم بـــعــلـــمـــنــا وانـــســانــيـــتــنــا.
مـــركــز فــالـــيـــنـــتـــس هـــوف هــامــبـورج  للرغـــبه فــى انـجــاب األطـــفــال هـــو عـــيـــاده طـــبــيــه خـاصــه ولـكـنـنا 

نــوجـــه ايـــضــأ رعــايــتـــنـا وأســتــشــارتــنـا لــمــرضـى الــتــأمــيــن األجــتــمــاعــى.
ســالمــتــكــم نــضــعــهــا فــى اعـــمــاق قـــلــوبـــنا

عــــيــادتـــنــا تـــقـــدم جـــمــيـــع طـــرق عــالج انـــجـــاب األطـــفــال بـــدايـــتا مـــن تـــحـــســـيــن الـــدوره الــــطـــبــيـــعـــيـــه 
حـــتـى مـــرحـــلــة الــــتـــلــــقــــيـــح الــــصـــنــاعـــى، ومــن ثـــم نــــعـــطــــى وقــــتــا كـــافـــيــا للـــمــحــاوالت الـمــجـــديـــه 

الـــمـــســاعـــده فـــى عــــمـــلـــيـــة الــــتـــخــــصــــيــــب لـــيـــتـــم الــحـــمـــل بالـــطـــريــق الـــطـــبــــيــعـــى .
نـــحــن نـــســـتـــعـــيــــن بــالـــمــؤتــمــرات الــدولــيه والــنــشـــرات، لـلــوقـــوف عــلـى أحـــدث تــطــورات مـــعـالــجـــة 

األنــجـــاب، ونـــقـــوم مــبــاشــرتا  بـأدخــال األســالــيــب الــمــجــديـــه مـــنـهــا فـــى عــــمــلــنــا.    
نــســتــعــيــن فـــى أداء عـــمــلــنــا بــأســـتــخــدام أحــدث األجـــهـــزه الـــتـــقــــنـــيـــه فــى الـمـــعـــمـــل الــخــاص بـنــا، 

ونـــقــوم فــى كــامــل الــعــيــاده وخــاصــتـا الــمــعـــمــل الـى األنـــتـــبــاه والــحــرص مــن الـــمــواد الـــضـأره اوالـــمـلــوثـه 
الــنــاتـجــه عــن اســـتــخــدام األدوات الـــمـــســتــعـــمــله اثــنـاء عــملــيـة الــعـالج.



نـــحــن نـــضــمــن لـكـم الــسـريــه الــكـامـلـه. وأألقــامــه بـــغــرفـــه مـــنــفـــرده بـــقــســم الـــعـــمــلــيــات
وكـذلـك اقـــل وقـــت انـــتــظــار.

نـــحــن النــخــضــع ألى مـــؤســـســه طـــبــيـــه وال مـــعـــمــلــيـــه، ومــلــتــزمـيــن بـــتــوفـــيـر ارقــى درجـــات  الـــخــدمــات 
الـــطـــبـــيـــه الـواجــبــه.

 اســس ومــحــتــوى عــمــلــنــا
يــعــتــمــد عــملــنــا بـالــدرجــه األولــى عــلــى الــســعــى الــى تــحــقـــيــق امــنــيــتــنــا الــقــلــبــيــه لــكــم فــى ان يــصــبــح حــلــمــكــم 
فــى األنــجــاب والــحــصــول عــلــى طــفــل حــقــيــقــه واقــعــيــه، ومــن أجــل هــذا قــمــنــا بــأنــشــاء عــيــادتــنــا. كـمــا يــمــكــنــكــم 

تــرك األمـر الــيــنــا بــصــورة كــامـلــه وعــدم الــتــفــكــيــر فــيــه والـتـــفــرغ الــكــامــل لمــمــارســة حــيــاتـكــم الــمــعــتــاده بــطــريــقــه 
طــبــيــعــه ، حــيــث نــعــمــل جــمــيــعــا كــافــريــق مــوحــد تــحــت ســقــف واحــد مــســتــغــلــيــن كــل مـانــمــلـكه مــن امــكــانــيــات 

وخــبــره عــلــمــيــه،لـلــوصــول بــكــم لـلــهــدف الــمــنــشــود بـدرجــة نــجــاح خــارجــه عــن ســقــف تــوقــعــاتــكــم.
يــشــرف عــلــى رعــايــتــكــم واألعــتــنــاء بــكــم اثــنــاء فــتــرة الــعــالج بــالــعــيــاده  طـبــيــبــه وطــبــيــب مــتــخــصــصــان فــى طــب 

الــنــســاء والــوالده، يــرافــقــهــم الـمــتــخــصــيــصــن لــديــنــا فــى عــلــم األحــيــاء واألجــنــه، وكــذلـل مــتــخــصــص فــى مــشــكــلـه 
عــقــم الــرجـال.

يــكــون دور الــذكـر بــعــيــادتـــنــا لـلـرغــبــه فــى األنــجــاب مــرتــبــط ارتــبـاطـا مــبـاشــرنـا بــعــمــلــيــة الــعـالج الــطــبـــيــعــى. 
نــحــن نــعــلــم مــن خــالل مــحــادثــات كـــثــيــره الـى أى درجــه يــحــتــاج الــزوجـان الــى األحــســاس بـالــراحــه والــشــعــور 

بـاألطــمــئــنــان، واألكــثــر مــن ذلـك فــأنــه مــن اســس عــمــلــنــا ايــضــا األشــاره والــتــأكــيــد عــلـى ان عــمــلــيــة الــعـالج هــى 
عــمــلــيــه مــوحــده لـلــزوجــان مــعــا، وفـى هــذا يــســاعــد ايــضـا عــملــيــة تــبــادل الـلــقــاءات الــيــومــيــه بــالــمــكـان مــع 

الــمــتــخــصــيــصــن. 

تــــشــخــــيـــص حـــالـــة الــمــرأه
تـــشـــخـــيـــص حـــالــة الـــمـرأه يـــكــون مـــن خـــالل الـــطــبــيــبــاتـان 

الــمــتــخــصــصــاتــان فـــى األمــراض الــنـــســائــيــه  الــدكـــتــوره 
انـــيــا دافــســون والــدكـــتــوره راكــوى بـــوتـسو ـ  اوجـــراتــه.حـــيـــث 

يـــــتـــم الـــفـــحـــص والـــتـــشـــخــــيـــص بـــمــركـــز فــالــيـــنـــتــيـــس 
لــلــــرغـــــــبـــه فـــى األنـــجـــاب بــأســــتـــخـــدام جـــمـــيـــع 

األمـــكــانـــيــات واألجــــراءات الـــمـــتـــاحـــه, ويـــمــكـــن اتـــمــام جـــزء 
مـــنــهــــا بـــاألتـــفـــاق مـــع شـــركــائــنـا مـــن الـــعـــيـــادات األخـــرى.
+  تــفـصـيــل كـامـل لــتـاريـخ الـــحـالــه الـمرضـيـه + اخـتـبـار, لــوجــود 

تـأثــيـــر هــرمــونــى + اسـتــبـعــاد ظـاهــرة الـتـقـلـبأت 
اســتــبــعــاد اورام الــعــضــل واى اشــيــاء اخــرى ظــاهـــره مــثــل 

تـــشــوهـــات الـــرحـــم.
اســتــبــعــاد الــبــوويــضــات الــمــشـــوهـــه اوالــفــاســده.

تـــحـــديـــد الــجــرعـــات األحــتــيــاطـــيـــه.
+  اخـتـبار قــدرة انــبــوبـة الــرحــم + فــحــص وتـشـخـيـص بالـمـنـظـار 

للـرحـم.
الــتـــشــخــيــص بــأســتـــخـــدام الــمــنــظـــار الـطـبـي لـلـبـطــن ، عـلـي 

سـبـيـل الـمـثــال بـطــن الـرحــم أو إمـكــانـيــة ســريــان أمــبــوبــة الــرحــم 
) بعيادات شركائنا ( 

تــشــخــيــص الــرحــم بــالــمــنــظــار، وعــلــى ســبــيــل المــثــال 
أســتــبــعــاد الــحــواجــز وأورام بــطــانــة الــرحــم

+ الــوقــايــة مــن الــعــدوة
الــتــشــخــيــص الــوراثــي واالرشــادات 

تــشــخــيــص االلــتــهــابــات وتــوضــيــح عــمــلــيــة االجــهــاض 
الــمــتــكــرر 

+ أســتــبــعــاد مــقــاومــة  االنــســولــيــن   

عــالج الــمــرأه
نــقــوم بــعــيــادتــنــا بـأتــبــاع وتــنــفـــذ جـــمــيــع األجــراءات 

الــعــالجــيــه الالزمــه ألتــمــام عــمــلــيــة الــحــمــل واألنــجــاب بــدايــتــا 
مــن عــمــلــيــة تــحــســيــن الــدوره الــطــبــيــعــيــه حــتـى عــملــيــه 

الـــتــلــقــيــح والــمــســاعــده فــى الــتــخــصــيـــب.

طــرق طــبــيــعـــه
+  تــحــســيــن وظــيــفـــه الـغــده الــدرقــيــه والــعــيــوب الــهــرمـونــيــه 

األخــرى.
+  تــحــســيــن عــمــلــيــة الــتــخــصــيــب ) الــتــبــويــض ووظــائــف 

كــرات الــجــســم الــصــفــراء( 
+  تــحــســيــن عــملــيــة الــتــمــثــيــل الــغــذائــى ـ مــثــال ذلـك مــن 

تــغــيــر الــنــظــام الــغــذائــى
+ عــالج مــيــتــفــورمــيــن

+ عــالج كــلـومــيــفــيــن
+ مــوجــهــة الــغــدد الــتــنــاســلــيــه

+ تــحــســيــن الـمــعــادن الــغــذائــيـه او فــيــتــامــنــيــه
كــثــيــرا مــن الــنــســاء يـــعــانــون مــن اضــطــرابــات الــدوره 

الــشــهـــريــه وعــيـــوب بالــهــرمــونــات او حــاجــتــهــم لألنــســولــيــن، 
فــيــمــكــنــنــا الــمــســاعــده مــن خــالل اجــراءت الــتــحــســيــن 

الــمــتــبــعــه ، فــى امــكــانــيــة تــحــقــيــق الــحــمــل بــالــطــريــق 
الــطــبــيــعــى، كــمـا يــجــب وضــع مــدة ثــالثــة اشــهــرفــى األعــتــبــار 

مــن اجــل تــحــســيــن اضــطــرابـات الــدوره الــشــهريــه.

طــرق الــجــراحــه
+  اســتــئــصــال ورم الـــعــضــل الـــرحــمــى  يــتــم بــعــيــادة 

شــركــائــنــا.
+  مــعــالــجــة بــاطــنى الــرحــم تــتــم بــعـــيـــادة شــركــائــنــا

وســائــل األنــجــاب الــطــبــيــه
+  الــتــلــقــيــح  

+  اخــذ الــوحــدان فــى الــدوره
+  الــتــلــقــيــح الــصــنــاعــى

+  حــقــن الــحــيــوانــات الــمــنــويــه داخــل الــمــهــبــل
+   حــفــظ الــوحــدات األحــتــيــاطــيــه بــالــتــبــريــد الــزجــاجــى.

+  حــفــظ عــيــنــات انــســجــة الــخــصــيــه والــحــيــوانـات الــمــنــويــه 
بــالــتــبــريــد.

+   تــجــمــيــد اجــتــمــاعــى

اســالــيــب طــبــيــه مــكــمــلــه

تــشــخــيــص الــرجــل
يــتــم أســتــخــالص الــســائـل الــمــوني لـلــرجــل بــعــيــادتــنــا وتــتــم  

طــبــقــا لـقـواعــد أألخــتــبــار و بــطــريــقــة أمــنــه . جــمــيــع أجــراءات 
الــفــحــص الــتــشــخــيــصـي لـلــرجــل يــقــوم بــهــا زمــيــلــنــا 

الــمــتــخــصــص فــي أمــراض الــذكــور اســتــاذ دكـــتــور اولــريـــش 
اكـــنـــوز مــتــخــصــص فــي طــب الــتــولــيــد.

+ تــوضــيــح كــامــل لـمــراحـل الــمـرض وتــوجــيــه الــنــصـح واألرشــاد 
+ تــشــخــيـص الــســائــل الــمــنــوي لـلــرجــل .

+ تــوضــيــح الــهــرمــونــات.
+ األرشــاد عــن أمــكــانــيــة الــعــالج الــطــبــيـعــي

عــالج الـرجــل
عــالج الــرجــل يــتــم تــحــت اشــراف ورعــايــة زمــيــلــنــا 

الــمــتــخــصــص فــى طــب الــرجــال األســتـاذ الــدكــتـور اولـييـرش 
اكــنــوس .

+ تــحــســيــن األضــطــرابـات الــهــرمــونــيــه
+ تــحــســيــن الـمــعــادن الــغــذائــيـه او فــيــتــامــنــيــه.

+ اســتــخــدام األحــتــيــاطـى الــمــجــمــد فــى عــمــلــيــة الــتــخــصــيــب.

عــلــمــيــاً وتــقــنــيــاًتــخــصــصــات طــبــيــة عــالــيــة
فــي عــيــادتــنــا يــتــم أرشــادكــم وعــالجــكــم مــن خــالل خــبــرائــنــا الــمــتــخــصــصــيــن فــي مــجــال الــتــخــصــيــب الــطــبــي 

لــلــجــنــس . فــريــقــنــا مــكــون مــن طــبــيــبــتــان  مــتــخــصــصــتــان فــي الــوالده وأمــراض الــغــدد الــصــمــاء والــطــب 
الــتــنــاســلــي ، ويــوجــد أيــضــاً زمــيــلـه وزمــيــل مــتــخــصــصــان فــي عــلــم األجــنــة وأخــر مــتــخــصــص فــي الــطــب 

الــتــنــاســلــي مــع الــخــبــرة لــســنــوات طــويــلــة فــي مــجــال عــقــم الــرجــال . لــمــاذا يــتــم أشــشــراك عــلــمــاء األحــيــاء أو 
األجــنــة فــى عــمــلــيــة عــالج أألنــجــاب ؟ ألنــه يــجــب أن يــحــظــي الــرجــل والــمــرأه بــمــعــامــلــة مــتــســاويــة مــن الــرعــايــة 

والــتــشــخــيــص والــعــالج .

مـــركــزفـــالـــيـــنــتــس هـــوف هــامــبـورج  للألنـجــاب
كــفــامــخــارايــه 8

بــالــرقــم الــبــريــدي 20355 هــامــبــورج
تــلــيــفــون 10 – 4940709751 +

empfang@kinderwunsch-valentinshof.de
kinderwunsch-valentinshof.de


