عيادات شعبة الوراثة البشرية
المركزالقومي للبحوث  -مبني مركز التميز الطبى
عيادات الدور األرضى:
أوال :عيادة الوراثة اإلكلينيكية :عيادات ،G 9-12, G 15-16
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-1تقوم بإجراء الكشف و التشخيص األولى للمرضي وعائلتهم مع تقديم االستشارات الوراثية
و تحويلهم الى العيادات المتخصصة للعالج و المتابعة.
-2الفحص الشامل للمقبلين علي الزواج.
ثانيا :العيادات المتخصصة:
-1أطفال متالزمة داون و التدخل المبكر و تنمية المهارات عيادة G12
-2ضمور العضالت الوراثي عيادة G11
-3أمراض الدم و األمراض الجلدية الوراثية عيادة G15
-4التشوهات الخلقية فى أجزاء متعددة فى الجسم و المتالزمات الوراثية عيادة G11
-5التوحد و صعوبة التعلم و التأخر الذهني عيادة G10
-6صغر حجم الرأس و الصرع عيادة G12
-7الفينيل كيتونوريا و التغذية العالجية عيادة G12
-8اختالل التمثيل الغذائي و النمو عيادة G9
 -9التخاطب و أضطرابات اللغة عيادة G16

عيادات الدور الثاني:
العيادات المتخصصة:
 -1تشوهات العظام و األطراف عيادة  205و 206
-2األمراض الوراثية العصبية و العيوب الخلقية في المخ عيادة 210
-3تشوهات الجهاز التناسلي و أضطرابات البلوغ و الغدد الصماء عيادة 209

ثالثا :عيادة وراثة الفم و االسنان:
تستقبل العيادة حاالت األمراض الوراثية بصفة عامة و خاصة األمراض الوراثية التي يصاحبها
مشاكل بالفم و األسنان.
* الخدمات التشخيصية:
-1الكشف و التشخيص مع تصوير اشعة))Panorama, Cephalometry, Digora system
-2اخذ عينة من اللثة لتحليلها بالميكروسكوب العادي او االلكتروني.
* الخدمات العالجية:
أ .التركيبات الصناعية (المتحركة ،الثابتة او زراعة االسنان).
ب .جراحة االسنان العالجية و الجراحات الخاصة بتصحيح العيوب الخلقية بالوجه و الفك و
الجمجمة.
ج.عيادات خاصة بالليزر ،بتقويم االسنان ،بالحشوات ،بعالج الجذور و بعالج امراض اللثة.
الدور األرضي ،العيادة G05-06
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رابعا :عيادة طب و تشخيص امراض الجنين:
*عيادة اإلجهاض المتكررG02 ،
*عيادة رعاية الحمل في الشهور االوليG03 ،
تقددديم المشددورة الوراثيددة ،فجددراء فحددص دالالت الموجددات الفددوص صددوتية للتشددخيص المبكددر
لالمراض الوراثية.
*عيادة طب االم و الجنينG04،





الكشف الدورى و التسخيص المبكر ألمراض الحمل.
اجددراء تحليددل الدددالالت البيوكيميائيددة ،و بددزل السددائل االمنيوسددي لتشددخيص االمددراض
الوراثية فذا لزم األمر.
عالج و متابعة الحمل.
فحص الموجات فوص الصوتية التفصيلى و الدوبلر الملون الكتشداف تشدوهات االجندة و
اختالل وظائف المشيمة او تدفق الدم الي الجنين.
الدور األرضى ،داخلي1118/

مع تحيات الجمعية القومية للوراثة البشرية
مع تحيات الفريق االعالمي لشعبة الوراثة البشرية
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