ا ال دما الت

ی
ا

-1

-2
-3

-4
-5

-4
-5
-6
-7
-8

-9

رام):

تعليم األمراض النسائية و التوليد لألطباء
المتدربين في مجال أمراض النساء  ،الطالب
المتمرنين المقيمين في مجال النسائية و التوليد ،
طالب الجراحة العامة  ،طالب الطب و طالب
القبالة و التمريض .
فحص سرطان الجهاز التناسلي عند النساء و
سرطان الثدي .
اإلجراءات التشخيصية و العالجية للمرضى
الخارجيين العموميين من النساء  ،و المرضى
المصابين بسرطانات الجهاز التناسلي .
العالج الكيميائي للمرضى المصابين بسرطانات
الجهاز التناسلي .
متابعة حالة المرضى المصابين بسرطان الجهاز
التناسلي.
ا ال دما الت

-2
-3

الجرا ی (

ت

ي

 -1تنظير الرحم التشخيصي و العالجي .

ی

الجرا ی (الع

م):

معاينة األزواج المصابين بانخااض الخصوبة
تصوير بالموجات فوق الصوتية ترانس للحوض
و المهبل ( الرحم و ملحقاته ) .
العالج الدوائي لتحايز اإلباضة .
إجراء IUI
إجراء ICSIوIVF
التصوير باألشعة السينية ()sis
التنظير البطني التشخيصي و العالجي في حاالت
مثل انسالخ بطانة الرحم  ،الحمل خارج الرحم ،
التصاقات الحوض  ،تكيس المبايض .
تاريغ أكياس المبايض عن طريق المهبل مع
التوجيه تحت التخدير .

ا ال دما

الت

ی

الجرا ی

( ال م عالي

الم ا ر):

 -1فحص المتالزمات الوراثية مثل متالزمة
داون .
 -2إجراء الطرق التشخيصية قبل الوالدة من
خالل أخذ عينة من األزواج  ،السائل
األمنيوسي و دم الجنين .
 -3مراقبة الحمل الذي تكون خالله حياة األم أو
الجنين في خطر .

الکتیبه المركز التدریبي
العالجي الزهراء (علیها
السالم)

م دم
يعد مستشاى الزهراء (س) النسائي الشامل  ،واحدا ً من
مراكز المراجعة النسائية و الوالدة و أحد المراكز الطبية
التي تقدم خدمات الوقاية و التشخيص و العالج و التأهيل
للنساء و الرضع في منطقة شمال غرب البالد  ،و هدف
هذه المجموعة هو المضي قدما ً في سبيل تحسين و
تعزيز صحة األمهات الحوامل و الرضع  ،باالعتماد
على الهمة العالية للموظاين و تقديم الخدمات بصدق و
شاافية و محبة و روح العمل الجماعي  .حيث يتم السعي
دوما ً لرعاية القيم التنظيمية للمركز مثل االناتاح  ،على
أمل كسب رضا المرضى المراجعين و االهتمام
باحتياجات و رغبات المرضى  ،و تعمل هذه المجموعة
على تقديم أفضل الخدمات باستخدام التقنيات الحديثة
المتطورة و التركيز على التحسين المستمر لجودة
الخدمات.
-1

-2
-3

-4
-5

مهام (

ی ) مركز الزهراء للتعلیم العال

المشاركة الاعالة في تحسين سالمة األمهات و
حديثي الوالدة في منطقة شمال غرب البالد .
تقديم الخدمات التخصصية في مجال األمومة و
الوالدة .
تقديم الخدمات فوق التخصصية في مجال الحمل
عالي الخطورة  ،و الرضع و األمراض النسائية و
العقم و األورام النسائية .
فحص مختلف أنواع سرطانات النساء و
االختالالت الجنينية .
تدريب و تعليم الطالب في اختصاصات الطب و
مساعد طبيب التخصصيين و فوق التخصصيين .

 -6المشاركة في تنايذ المشاريع العلمية و التطبيقية
.
 -7تقديم الخدمات ما قبل الوالدة على مستوى
المحافظة .
المست

ف العیادا الت
ی
الت

ی

 -1طب األم و الجنين
 -2المسالك البولية التناسلية
 -3الداخلية
 -4العيادة التخصصية للنسائية و التوليد
 -5العيادة فوق التخصصية للقلب و األوعية
الدموية
 -6العيادة فوق التخصصية للكلى ( الكلية و ضغط
الدم )
 -7العيادة فوق التخصصية للهضم و الكبد لدى
البالغين
 -8عيادة األلم و التخدير ( استشارة التخدير)
 -9األورام النسائية و كشف السرطان
 -11العالج اإلشعاعي
 -11العيادة الوراثية .
ب الع ر :
 -1العيادة فوق التخصصية لحديثي الوالدة ( عيادة
متابعة الرضع في حالة الخطر )
 -2عيادة األطاال التخصصية
 -3العيادة التخصصية للنسائية و التوليد و العقم و
التنظير المهبلي  ،خزعة بطانة الرحم و مختلف
العمليات الجراحية للمراجعين المؤقتين من قبل
أطباء نسائية تخصصين و فوق تخصصيين.

 -4األورام النسائية
 -5العيادة التخصصية و فوق التخصصية في
القلب و األوعية الدموية و تخطيط القلب و
اختبار الجهد من قبل تخصصيين و فوق
تخصصيين في القلب و األوعية الدموية .
 -6استشارة العقم –IVF
 -7العيادة التخصصية للتغذية و العالج الغذائي
 -8عيادة الصحة الجنسية (اختصاص الطب
االجتماعي)
 -9العيادة التخصصية للمناعة
الاحص السمعي
ا ال دما العالجی
ي مرا

-1
-2
-3
-4
-5
-6

-7

الجرا ی (مساعد

المسال الب لی الت اسلی ):

دراسة و تشخيص أنواع السلس البولي .
دراسة و تشخيص حاالت هبوط أجهزة
الحوض مثل الرحم و المثانة .
إجراء اختبارات الحركية البولية .
العالج الدوائي للسلس البولي .
العالج الجراحي للسلس البولي .
العالج غير الجراحي لهبوط الرحم و المثانة
مثل استخدام الحلقة المهبلية  ،العالج
الايزيائي لقاع الحوض .
العالج الجراحي لهبوط أعضاء قاع الحوض
مثل استئصال الرحم  ،تنظير األوعية الدموية
 ،تنظير الرحم  ،كولبورافي  ،ترميم داخل
الخاليا  ،جراحة التكيسات المهبلية  ،ترميم
تمزق العضلة المعصرة الشرجية .

