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من نحن معالمنا الرئیسیة و ما یمیزنا
یمتلك ھیقدي للخصوبة میراثًا یمتد ألكثر من 40 عاًما

یمتلك مستشفى ھیقدي للخصوبھ إرثًا یمتد ألكثر من 40 عاًما تحت قیادة الدكتورة فیجایا ھیقدي  لقد نحت لنفسھ سمعة ال تتزعزع
من خالل رعایة المرضى األخالقیة والشفافة. كانت سیاستنا الرئیسیة ھي تحقیق النتائج من خالل نھج یركز على المریض

.تأسست ھیقدي للخصوبة في عام 2009 من قبل مدیرھا السریري الدكتور فاندانا ھیقدي والمدیر الطبي الدكتور براشانت ھیقدي
المركز تحت إشراف مدیره ومدیره التنفیذي السید ھاري براساد شیتي تم االعتراف بھ باعتباره "مركز الخصوبة األكثر ثقة في 

الھند وحصل على العدید من الجوائز لخدمة المرضى المتمیزة

مراكز حدیثة - أحد مفاتیح عالج الخصوبة الناجح ھو البنیة التحتیة
القویة التي تلبي متطلبات المرضى الذین یبحثون عن أفضل عالج مع 

توفیر قیمة جیدة مقابل أموالھم 

أخصائیو الخصوبة - أحد أكبر فریق متخصصي العقم في الھند في
.خدمتك 

تم إجراء أكثر من 5000 دورة إخصاب في المختبر - بدًءا من
عام 2009 ، أكمل المركز بنجاح أكثر من 5000 دورة تخصیب في 

.المختبر 

الزوجان السعیدان - من خالل عالجات الخصوبة المختلفة من
األساسیة إلى المتقدمة - نجح المركز في توجیھ آالف األزواج نحو 

 .األبوة واألمومة 

تم تقدیم عالج العقم - بعد نجاح المرضى في الحمل في ھیقدي
الخصوبة اكتسب المركز سمعة ھائلة وھو اآلن أحد أكثر المراكز شھر 

.ة في عالج العقم

.وصلت ھیقدي الخصوبة إلى القمة من خالل الحفاظ على معدالت النجاح باستمرار من خالل نھج متعدد األبعاد 

.المركز مجھز بأفضل معمل للبنیة التحتیة وعلم األجنة مع مراعاة الجودة 

یفخر المركز باحتفاظھ باألطباء المؤھلین والموظفین الداعمین على مدار الساعة 

.المركز لدیھ نھج منظم للغایة في تقییم وإدارة العقم عند األزواج 

.یقوم المركز بتحدیث نفسھ بانتظام بأحدث التطورات في البروتوكوالت والتكنولوجیا 

.ضمان الثقة من خالل إبقاء جمیع األزواج على اطالع جید خالل دورة العالج وجعلھم شركاء في جمیع القرارات 

.تقییم موضوعي للفشل & ضمان نجاح المریض في دوراتھم المستقبلیة •

.األجواء الجیدة وجدولة المواعید السھلة والرعایة على مدار الساعة طوال أیام األسبوع 

.مركز بامتیاز في رعایة الخصوبة 



خدماتنا
خدمات الخصوبة

:جراحات تعزیز الخصوبة

تنشیط اإلباضة والجماع في الوقت المناسب

العالج التقلیدي ألطفال األنابیب

الحد األدنى من التحفیز التلقیح االصطناعي

التزجیج والتجمید ونقل األجنة المجمدة 

IUIعالج العقم  بالتلقیح الصناعي 

الدورة الطبیعیة ألطفال األنابیب

 IVM • ICSI • TESA / PESA / MESA

(PGT)  االختبار الجیني للجینات في االجنة قبل االرجاع 

حفر المبیض 

تنظیر البطن وتنظیر الرحم الجراحي 

التحلل الالصق

رأب الخمل 

 استئصال الورم واللحمیات 

استئصال االورام 

تحلل المفاصل بالتنظیر الرحمي 

میتروبالستي 

استئصال االكیاس من المبیض كما في حاالت التكیس البطاني الرحمي 

یوفر ھیقدي للخصوبة ذخیرة من عالجات العقم من األساسیة إلى المتقدمة

.بما في ذلك جراحات وخدمات تحسین الخصوبة المتقدمة. المركز ھو مركز شامل وعالي الخصوبة والعافیة بامتیاز

: الخدمات الصحیة العامة

: الخدمات االضافیة

العالج باإلبر الصینیة

یوجا الخصوبة 

مساج الخصوبة 

العالج بالحجامة 

التأمل 

حمیة مخصصة للخصوبة 

ارجاع االجنة في الیوم الخامس 

بالزما PRP المبیض 

قسطرة قناة فالوب 

تجمید الحیوانات المنویة 

 LAH تثبیت االجنة باللیزر

تجمید الحیوانات المنویة والبویضات 

 Embro Cyro Preservation حفظ االجنة 

ترقیق غشاء االجنة باللیزر 

(ERA) تحلیل تقبل بطانة الرحم 

فتح االنابیب المغلقة بالمنظار 



أحد مفاتیح عالج الخصوبة الناجح ھو البنیة التحتیة القویة التي تلبي متطلبات المرضى الذین یبحثون عن أفضل عالج مع توفیر قیمة

.جیدة مقابل أموالھم. تضمن ھیقدي للخصوبة حصول الزوجین على أفضل عالج دون أي حل وسط على اإلطالق 

مختبر علم األجنة وأمراض الذكورة مع أفضل المعدات الطبیة والمخبریة من فئتھا 

.ألمانیا والمملكة المتحدة 

.معاییر عالمیة وإجراءات صارمة لمراقبة الجودة على قدم المساواة مع أي منشأة دولیة 

.Roche Cobas e411 جھاز تحلیل الھرمونات اآللي 

.للمسح الضوئي ثالثي األبعاد والدوبلر GE voluson p8 جھاز الموجات فوق الصوتیة

.أفضل حاضنة للنمو األمثل للجنین -K G210 أنظمة 

.غرفة عملیات متطورة ومختبر علم األجنة •

.دعم احتیاطي للطاقة على مدار 24 ساعة لخدمة الوحدات 

المركز مجھز باحدث البنیة التحتیة والمعاملمنشأتنا
الحدیثة 



MBBS, MS-OBG
Post-Doctoral Fellowship in Reproductive Medicine-RGUHS

Diploma in Reproductive Medicine & Embryology-GERMANY

MBBS, DGO
Fellowship in Reproductive Medicine - GUWAHATI

Diploma in IVF & Reproductive Medicine - GERMANY

الدكتور دورجا فیتال
رئیس السریریة - میابور

MBBS, MD - OBG (AIIMS)
Fellowship in Reproductive Medicine – ICOG

الدكتور شالیني سینغ

الدكتور عكاش اغاروال

الدكتور أرشانا أ ناجونكار

یاسمین سالكار

الدكتور الفانیا بوماكانتي

الدكتور سنیھا شیتي

الدكتور أندراني موجیلي

الدكتور

استشاري الطب التناسلي

المدیر العلمي وكبیر علماء األجنة

اختصاصي االجنة و الوراثة
الدكتور سوربي كابور

استشاري أول في أمراض النساء والتولید
الدكتور سرافاني یادالباتي

دكتور كریشنا مورثي

سونیانا اس

الدكتور سوریندر سینغ

الدكتور جیتیكا ساي

الدكتور بریجیش كدیور

الدكتور شیلبا

الدكتور ساتیش باوار

استشاري الطب التناسلي

استشاري الطب التناسلي

استشاري الطب التناسلي

استشاري الطب التناسلي

استشاري الطب التناسلي
MBBS, DGO

Diploma in IVF & Reproductive Medicine – GERMANY
Fellowship in Assisted Reproductive Technology (ART)

MBBS, DGO, DNB
Fellowship in Reproductive Medicine – SPAIN

MBBS, MS-OBG, MRCOG (UK)
Fellowship in Reproductive Medicine

Fellowship in Laparoscopy

MBBS, DGO
Fellowship in Minimal Access Surgery

Fellowship in Reproductive Medicine & IVF - LONDON
Fellowship in Assisted Reproductive Technology (ART)

MBBS, DGO
Fellowship in Reproductive Medicine - ICOG

Fellowship in Ultrasonography - IMA

MBBS
Certificate course in Embryology - Ahmedabad

ESHRE Certified Clinical Embryologist

MBBS, MS-OBG
Specialist in High-risk Obstetrics

Invited as a Faculty at International Federation of Fertility
Society Conference, Shangai, China - April’19

Awarded Padmabhushan DR M.C.Modi Award for the year 2002
for being the best outgoing student and standing first in final MBBS

Secured First Prize for Lecture at YUVA – FOGSI 2004
Member of American Society of Reproductive Medicine (ASRM)

Regular Faculty at National and State Conferences – ISAR, ACE,
FOGSI, ICOG

Conducted CME programmes at Hyderabad and various districts of
Telangana & Andhra Pradesh

Awarded as The Rising Star of the year 2018 in IVF and Reproductive
Medicine at Times Healthcare Achievers Telugu States 2018

Running Various IUI and Ultrasound Workshops in the centre & also
have Full Time One Year Fellowship Programme in ART.

Awarded as “Inspiring Gynecologists and IVF of India 2019” for
Telangana & Andhra Pradesh from ‘Dr. Kiran Bedi’ at Doctor’s Day

Conclave held by The Economic Times at New Delhi.

MBBS, MD - Psychiatry

Psychological Counsellor

MBBS, DCH (Dept. Pediatric)

MBBS, MD - General Medicine

MBBS, DDVL (Dept. Dermatology)

MS - General Surgery
DNB - Oncology (Dept. Oncology)

MS - Orthopaedics
Trauma & Joint Replacement Surgeon

قسم أمراض الذكورة واألجنة

قسم الجینات و الوراثة

قسم النساء والوالدة

قسم الطب النفسي

علم النفس

أقسام أخرى

فریقنا الطبي
الدكتورة فاندانا ھیغدي

المدیر الطبي



خدمات المرضى الدولیین
المساعدة قبل الوصول وبعده

اإلقامة للمرضى

فوائد ما بعد العالج

سیقوم المستشارون الطبیون في ھیقدي للخصوبة بتقییم تاریخك السابق وتقاریرك الطبیة ، إذا لزم 

.األمر ، یجب إجراء استشارة بالفیدیو مع االستشاري 

 یجب على ھیقدي للخصوبة اقتراح خطة رعایة وعالج  قبل وصولك وسیتم مراجعتھا وتعدیلھا بعد مزید من 

.التقییم بعد وصولك في المستشفى

.بعد التقییم ستتم مساعدتك في الحصول على خطاب دعوة التأشیرة الطبیة من المستشفى 

.ستوفر ھیقدي للخصوبة المساعدة في الحصول على التأشیرة  عبر مكتبھ والسفر أیًضا 

.سیتم تحدید المواعید والعملیات الجراحیة حسب راحة المریض 

.یتم توفیر خدمة النقل من المطار لجمیع مرضانا الدولیین الذین یسافرون إلى مدینة حیدرأباد 

.بناًء على متطلباتك ، یجب ترتیب ترتیبات الفندق / دار الضیافة وفقًا لراحتك 

.یتم توفیر مساعدة مترجم  مجانیة داخل المستشفي لجمیع األزواج والمرضى الذین ال یتحدثون اإلنجلیزیة 

.نوفر إقامة رائعة لألزواج الذین یخضعون للعالج ھنا 

.ھو المركز الوحید في الھند الذي یوفر جمیع احتیاجات المرضى تحت سقف واحد 

.ال متاعب ، عملیة بسیطة وسھلة تسمح للشخص باالسترخاء والحصول على عالج كامل 

 بعد العالج ، یمكنك دائًما االتصال بطبیبك في ھیقدي عبر 
Tele Conference و Video Conference و Email و Skype. 

.استمرار المعلومات المتعلقة بالمزید من الصحة واألدویة لتحسین صحتك ولضمان حمل صحي 
 توصیل المطار ، یجب تقدیم المساعدة السیاحیة في الھند وحیدر أباد إذا لزم االمر 



خدمات الصحة العامة
اكتشفي السالم والوئام من خالل دورة الخصوبة لدیك واحظي بتجربة تحویلیة من خالل برامج 

.الصحة الشاملة لدینا 

نحن نقدم خدمات الوخز باإلبر الصینیة المعروف عنھا أنھا تساعد بشكل كبیر على تدفق الدم وتساعد 

.العقل والجسم على مساعدتك على الحمل 

في الصباح الباكر - یتم إجراء برامج الیوغا لحیاة صحیة واتباع نظام غذائي موصى بھ یضمن تعزیز 

.الخصوبة بشكل طبیعي 

النظرة الشاملة للخصوبة ھي ما یقربنا من عقل أفضل وجسم أكثر صحة ومجھز للعالج الالحق والطفل 

!! الذي ستحملھ قریبًا 

یوجا والتامل للخصوبة العالج باإلبر الصینیة

نظام حمیة الخصوبة استشارات النظام الغذائي



MBBS, MS - General & Laparoscopic Surgery
Fellowship in Surgical Gastroenterology-NIMS

Diploma in Advanced Laparoscopy-FRANCE

الدكتور براشانت ھیقدي
المدیر الطبي

الدكتور عكاش اغاروال
المدیر العلمي وكبیر علماء األجنة

MBBS
Certificate course in Embryology, Ahmedabad

ESHRE Certified Clinical Embryologist

خصوبة الرجل عالجات المساعدة على
اإلنجاب 

للمضي قدًما بشعارنا للرعایة الشاملة للخصوبة ، نحن
توفیر خبرة شاملة في إدارة الخصوبة عند الذكور من خالل فریقنا المرموق برئاسة

(ART)

في حالة تشوھات السائل المنوي الخفیفة والضعف
الجنسي - التلقیح البسیط 

.كاٍف IUI إجراء مثل

العالجات المتقدمة بمضادات الفیروسات القھقریة مثل
 التلقیح االصطناعي - أصبحت الحقن المجھري الیوم قادرة 

على مساعدة الرجال الذین یعانون من انخفاض شدید في
عدد الحیوانات المنویة والقدرة على الحركة على إنجاب 

.أطفالھم الجیني 

في الذكور فقد النطاف (غیاب الحیوانات
المنویة في السائل المنوي) یمكن استرجاع 

أو (PESA) الحیوانات المنویة بنجاح جراحیًا من البربخ 
وتستخدم عملیة الحقن المجھري ألب (TESA) الخصیة 

.طفلھم 

في بعض الحاالت ، یتم تقدیم أدویة جیدة لزیادة ھرمونات
.الذكورة وضمان جودة أفضل للسائل المنوي 



1
مستشفى الخصوبة
في حیدر أباد ، الھند

مستشفى الخصوبة
في جنوب ، الھند

مستشفى الخصوبة
في ، الھند
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الجوائز واإلنجازات

.Times Business Awards’20-21 - التمیز الصحي في رعایة الخصوبة

ُمنحت بین أفضل مستشفیات الخصوبة في حیدر أباد. استبیان تصنیف كل الھند للخصوبة وأطفال األنابیب‘21
.حائز على جائزة أفضل مستشفى للخصوبة في جنوب الھند. استبیان تصنیف كل الھند للخصوبة وأطفال األنابیب‘21

.تمیز الخدمة في عالجات أطفال األنابیب - جوائز تایمز ھیلث إكسیلنسز‘21

.جوائز تایمز ھیلث إكسیلنسز‘ART - 21 التمیز في الخدمة في العالجات المتقدمة بتقنیة

.Telangana Health Care’19 جائزة - Vaidya Ratna جائزة
.White Page International - مركز الخصوبة األكثر موثوقیة في الھند‘19

.Radio city Icon’19 التمیز في رعایة الخصوبة - جائزة



قصص نجاح

بفضل جمیع الموظفین المذھلین ، كانوا حقاً مھتمین ورحیمین. شكري الخاص للدكتورة یاسمین على معالجة كل
مخاوفي وجعلني مرتاًحا منذ الیوم األول تمت العملیة برمتھا بسالسة وراحة شدیدة. شكرا

للجمیع في یھیغدي الخصوبة 

.إنھا لحظة خاصة ننتظرھا لفترة طویلة. لقد خضعنا لعالج أطفال األنابیب وجاءت النتیجة إیجابیة بعد الدورة األولى
نحن ممتنون جًدا لجمیع األطباء والممرضات والموظفین على كل الدعم والمساعدة طوال فترة العالج. نود أن نتقدم 

.بجزیل الشكر للدكتور فاندانا على النصائح واالقتراحات التي أعطتنا دفعة إیجابیة طوال فترة العالج 

سنوات من االنتظار ، 8 سنوات من العالج ، 3 سنوات مع  یھیغدي مستشفى  ، وأخیرا أصبح 9
الحلم حقیقة. "شكًرا"  ھي كلمة صغیرة جًدا ولكن ال یزال شكًرا جزیالً لكامل فریق یھیغدي مستشفى 

.لجعل حلمنا حقیقة  

.خبرة جیدة جدا وتوافر طبیب جید جدا. نحن سعداء حقًا یھیغدي بمستشفى  والفریق

دكتور ماناسا ریدي

راجیا الكشمي جي

شاھناز خان

أبورفا


