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توفر خدمة طب األجنة في ميديكلينيك المطار مجموعة 
من الفحوص التشخيصية الخاصة بالحمل الطبيعي، والحمل 

العالي الخطورة، باإلضافة إلى االختبارات األخرى خالل 
فترة ما قبل الوالدة.  تقدم مستشفى شارع المطار 

هذه الخدمة طوال األسبوع. سيقوم االستشاري بإجراء 
مجموعة من الفحوص التشخيصية بأعلى المعايير لمتابعة 
الحمل الطبيعي، والحمل العالي الخطورة، باإلضافة إلى 

مجموعة متنوعة من اإلجراءات الباضعة لمرحلة ما قبل 
الوالدة.

الخدمات السريرية
الموجات فوق الصوتية

المستوى الثالث من الفحص المتقدم بالموجات 	 
فوق الصوتية خالل فترة الحمل؛ لمتابعة الحمل العالي 

الخطورة، والحمل المنخفض الخطورة، وحاالت حمل 
التوأم، أو الحمل المتعدد. عادة ما يتم إجراؤه خالل 

األسبوع )التاسع عشر - الثاني والعشرين( من الحمل، 
ولكن يمكن إجراؤه في أي وقت بعد األسبوع التاسع 

عشر
فحوص الموجات الصوتية الثالثية األبعاد/الرباعية 	 

األبعاد
العالمات المميزة خالل الثالثة أشهر األولى مثل 	 

َرف،  الَِثيِّ الشُّ الشفافية القفوية، عظم األنف، َقَلُس الثُّ
دوبلر القناة الوريدية

تخطيط صدى القلب للجنين	 
فحص دوبلر لما قبل الوالدة ويشمل، على سبيل 	 

المثال ال الحصر، الشريان السري، الشريان الفقري 
األوسط، القناة الوريدية، الوريد السري

اختبار المالمح البيوفيزيائية للجنين	 
تقييم عنق الرحم	 
فحوص أمراض النساء	 
اختبار ما قبل الوالدة غير الباضع )NIPT(، وهو تقييم 	 

خالل المرحلتين األولى والثانية من الحمل للكشف عن 
وجود اختالالت في الصيغة الصبغية )يتم التخطيط له 

من خالل وكاالت خارجية(
 



The Fetal Medicine service at Mediclinic 
Airport Road Hospital offers a range of 
diagnostic scans for normal and high risk 
pregnancies, as well as other prenatal tests.  
The consultant can perform diagnostic scans 
of the highest standards for normal and high 
risk pregnancies and a variety of prenatal 
invasive procedures.

Clinical services
Ultrasound
• Level 3 advanced obstetric ultrasound for 

low and high risk pregnancies including 
twins and high order multiple pregnancies. 
This is typically conducted between 19-
22 weeks gestation, although it can be 
performed at any time after 19 weeks

• 3D/4D ultrasound scans
• First trimester markers such as nuchal 

translucency, nasal bone, tricuspid 
regurgitation, ductus venosus doppler

• Fetal echocardiography
• Prenatal doppler including, but not limited 

to, umbilical artery, middle vertebral artery, 
ductus venosus, umbilical vein

• Fetal biophysical profile
• Cervical assessment
• Gynaecological scans
• Non-invasive prenatal testing (NIPT), 

first and second trimester assessment for 
aneuploidies (organised through external 
agencies)

Counselling
• Multidisciplinary counselling by a 

perinatologist and/or or other paediatric 
specialists as required

• Prenatal genetic counselling for genetic 
diseases

Invasive procedures
• Diagnostic procedures:

• Amniocentesis 
• Chorionic villus sampling
• Cordocentesis
• Amnioinfusion

• Therapeutic fetal interventions (after 
28 weeks of gestation to comply with 
neonatal unit standards)
• Amniodrainage
• Cephalocentesis, vesicocentesis and 

pleurocentesis. 

Follow-up of patients of the Fetal Medicine 
unit is undertaken for the whole pregnancy, 
including intrapartum care.

The service is run by Dr. Muzibunnisa Begam 
MD, FRCOG, CESR (Maternal Fetal Medicine), 
Consultant Obstetrician and Gynaecologist, 
a General Medical Council (UK) certified 
consultant who is also certified by the Fetal 
Medicine Foundation in London.
She additionally holds a Diploma in 
Advanced Obstetrics Ultrasound, awarded 
jointly from RCOG/RCR (UK), and is 
affiliated as an adjunct assistant professor at 
the Faculty of Medicine and Health Sciences, 
UAE University, Al Ain. 

Clinic timings and contact information
Saturday to Tuesday: 8am to 5pm
Wednesday: 12 noon to 9pm

Note: Patient reports will be directly sent 
to the referring physician and the hospital 
Medical Records Department by either 
email/printout on the day of the scan.

االستشارات
استشارات متعددة التخصصات من قبل أخصائي ما قبل 	 

الوالدة و/أو أخصائي طب األطفال حسب الحاجة
استشارات وراثية لما قبل الوالدة؛ للكشف عن األمراض 	 

الوراثية

اإلجراءات الباضعة
اإلجراءات التشخيصية:	 

بزل السائل األمنيوسي 	 
فحص الزغابات المشيمية	 
تحليل دم الجنين	 
تسريب السائل األمنيوسي	 

التدخالت العالجية للجنين )بعد 2٨ أسبوع من الحمل(	 
سحب السائل األمنيوسي	 
ْأس، َبْزُل المثانة،  َبْزُل الجنبة. 	  َبْزُل الرِّ

ُتجرى متابعة المريضات بوحدة طب األجنة طوال فترة 
الحمل، بما في ذلك خدمات الرعاية أثناء الوضع.

ُتقدم هذه الخدمة من قبل الدكتورة موزيبونيسا بيجام 
الحاصلة على درجة الماجستير في الطب،  وزمالة الكلية 

الملكية لطب النساء والتوليد وشهادة استحقاق تسجيل 
اإلخصائيين )طب األم والجنين(، واستشاري طب النساء 
والتوليد، واستشاري معتمد من المجلس الطبي العام 

)المملكة المتحدة( والحاصلة أيضًا على شهادة اعتماد من 
قبل مؤسسة طب األجنة في لندن.

عالوة على ذلك تحمل شهادة الدبلوم في مجال الفحص 
المتقدم بالموجات فوق الصوتية خالل فترة الحمل، وحاصلة 

على جائزة مشتركة من قبل الكلية الملكية  لطب النساء 
والتوليد/الكلية الملكية ألخصائيي التشخيص الشعاعي، 

المملكة المتحدة، وأستاذ مساعد تابع لكلية الطب والعلوم 
الصحية، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، العين. 

مواعيد العيادة وبيانات االتصال
السبت إلى الثالثاء: 8:00 مساًء حتى 5:00 مساًء.

األربعاء: 12:00 ظهرًا حتى 9:00 مساًء.

ملحوظة: سيتم إرسال تقارير المريضات مباشرًة إلى 
الطبيب الُمحيل وقسم السجالت الطبية بالمستشفى 

في شكل رسالة بريد إلكتروني/ورقة مطبوعة في نفس 
يوم الفحص.


