سدرة للطب تطلق المزيد من الخدمات
المتقدمة بقسم طب األم والجنين

اختبارات ما قبل الوالدة غير الجراحية والفحوصات بالموجات فوق الصوتية متاحة اآلن
 20نوفمبر  ،2019الدوحة ،قطر  ---أعلن مركز سدرة للطب عن تدشين خدمات متقدمة جديدة بقسم
طب األم والجنين مثل اختبارات ما قبل الوالدة ،والفحوصات بالموجات فوق الصوتية ،وفحص السائل
األمنيوسي ،وأخذ العينات المشيمية.
توفر سدرة للطب خدمات طبية متخصصة وشاملة للنساء واألطفال والشباب في قطر ،وقد قامت اآلن
بتوسيع نطاق خدمات قسم طب األم والجنين بحيث لم تعد المرأة في قطر تحتاج إلى السفر خارجاً إلجراء
ھذه الفحوصات أو ألخذ أراء ثانية.
وصرح األستاذ الدكتور كريم كالش ،رئيس قسم طب األم والجنين" :يقوم فريقنا بإجراء أحدث االختبارات
التشخيصية والعالجية ،والتي تسمح لنا بالتحضير واإلعداد بشكل أفضل وأكثر أماناً لمرحلة الوالدة وما
بعدھا .فنحن نقدم خدمات متكاملة من خال ل فريق عمل متخصص في ھذا المجال والتي تشمل األم
الحامل وأفراد عائالتھا".
ومن ضمن الخدمات التي يقدمھا القسم ھي الفحوصات غير الغازية الجديدة -NIPT -قبل الوالدة والتي
من شأنھا أن تقلل خطر اإلضرار بالجنين .يتم إجراء ھذا النوع من الفحص للكشف بدقة عن حاالت شذوذ
الكروموسومات الجنينية في وقت مبكر من الحمل من خالل دراسة الحمض النووي الجنيني الموجود في
دم األم.
حا أمام جميع النساء ألنه يعتبر
ويضيف الدكتور كريم كالش قائال ً" :من المھم أن يكون اختبار الـــ  NIPTمتا ً
من االختبارات المريحة والدقيقة واآلمنة بخالف االختبارات األخرى التي قد تضع األم تحت ضغط وعبء
نفسي وكذلك تشكل خطراً نسبياً على الجنين .كما يجب أن يكون األطباء على دراية ومعرفة بھذه األنواع
من االختبارات لمساعدة األم وأھلھا على اتخاذ قرارات واعية".
تعتبر اختبارات  NIPTأداة فحص مناسبة لحاالت الحمل منخفضة الخطورة ،لطمأنه أألھل دون تحمل
المخاطر التي تنطوي عليھا االختبارات الجينية الغازية .ولكن يوصى بإجراء االختبارات الجينية الغازية مثل
 Amniocentesisو CVSفقط للحاالت التي يكون الجنين فيھا عرضة لخطر تشوھات الكروموسومات أو
الجينات أو في حالة االشتباه في إصابة الجنين بالعدوى أو االلتھاب.
ومن جانبه ،أوضح الدكتور مدحت البري ،أحد كبار األطباء المعالجين بقسم األم والجنين ":إن فحص NIPT
ھو اختبار دم بسيط للعينة التي يتم سحبھا من األم والتي توفر لنا معلومات مھمة عن حالة الجنين .فمن
خالل النظر في األساليب غير الغازية أوالً ،والحد من الفحوصات الغازية نضمن تجربة حمل أسھل وأكثر أماناً
وراحة لألم وجميع أفراد العائلة".
ثم أضاف" :فإن النھج الذي نتبعه في الرعاية الصحية التي نقدمھا للمرضى تعتمد على توفير الدعم
لألسرة ،بما في ذلك تقديم المشورة والنصح فيما يتعلق بالنتائج ومناقشة الخيارات المتاحة أمام العائلة
وفقاً لھا".
فحص السائل األمنيوسي ھي عملية يتم فيھا أخذ عينات من ھذا السائل باستخدام إبرة مجوفة يتم
إدخالھا في الرحم وذلك للكشف عن وجود أي خلل في الجنين.

في حين أن أخذ عينات المشيمة ھو اختبار يتم إجراؤه ما قبل الوالدة ،و ُيستخدم الكتشاف العيوب الخلقية
واألمراض الوراثية وغيرھا من المشكالت أثناء الحمل ،عن طريق أخذ عينة صغيرة من الخاليا )تسمى
الزغابات( من المشيمة لالختبار.
يوفر مركز سدرة للطب أيضاَ من خالل قسم األمومة خدمات الفحص والتصوير بالموجات فوق الصوتية خاصة
لمن يرغبون في الحصول على رأي ثاني .وعن ھذا يقول الدكتور كريم كالش" :إننا نفخر بفريق العمل من
المتخصصين المدربين تدريباً عالياً ومن ذوي الخبرات واللذين يضمنون أفضل تشخيص ممكن .فال ينبغي أن
تخشى النساء الحوامل من طلب رأي ثان ألن ذلك سيساعدھن على الشعور بالثقة واتخاذ القرار
المناسب لھن للتحضير واألعداد لمرحلة الوالدة وما بعدھا".
تتوفر خدمات سدرة للطب النسائي لجميع النساء وال تتطلب أي تحويالت من أي مراكز أو مستشفيات أو
أطباء آخرين .لحجز موعد لالستشارة مع أخصائي طب األم والجنين وأطباء التوليد ،يمكن االتصال بمركز
حا إلى الساعة  4مسا ًء( أو عبر البريد اإللكتروني
العناية بالمرأة على ) 71134003من الساعة  7صبا ً
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نبذة عن مركز سدرة للطب
يقدم مركز سدرة للطب خدمات الرعاية الصحية المتخصصة للنساء واألطفال واليافعين من قطر
تأسس من أجل خدمة الصالح العام.
والعالم .وھو مركز طبي خاص
ﱠ
يتبنى المركز ،الذي أنشأته مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ،أفضل الممارسات
المتبعة في مجاالت التعليم الطبي ،وبحوث الطب الحيوي والبحوث السريرية ،والرعاية الصحية
الفائقة للمريض وعائلته .وھذا المزيج الفريد يجعل مركز سدرة للطب أحد المؤسسات الصحية
القليلة في العالم التي تتبنى مفھوم الطب الشخصي في فلسفته المتعلقة بالعالج والرعاية.
يقدم مركز سدرة للطب خدمات رعاية صحية متخصصة وشاملة لألطفال واليافعين في قطر ،إلى
جانب الرعاية الصحية المتعلقة بطب النساء واألمومة .وتشمل تخصصات األطفال الفريدة في
المركز أمراض القلب والجھاز العصبي والمسالك البولية وجراحة الوجه والجمجمة ،وغيرھا .كما
يقدم العالج والرعاية للنساء الحوامل الالئي تعاني أجنتھن من مضاعفات صحية.
يعد التطور والحداثة الفائقة التي يتميز بھا المركز شھادة على ما تتمتع به دولة قطر من روح
ريادية والتزام متواصل بالتنمية البشرية واالجتماعية.

للحصول على خدمات الرعاية الصحية في مركز سدرة للطب والتعرف على مساھمتنا في مجال
الرعاية الصحية والتعليم والبحوث على المستوى العالمي ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني:
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