
الخدمات التي تقدمها وحدة مناظير الجهاز الهضمي

Ú`°Sóæ¡ŸG   `   Oƒ`ªfi »Ø£°üe óé°ùe ¿Gó`«e  `  øeÉãdG QhódG  `  QÉª`ãdG ´QÉ`°T  13
13 Al-Themar St.- 8th floor - Mostafa Mahmoud Mosque Square - Mohandseen

هدفنا  سالمتك وصحتك

أوال: مناظير القناة الهضمية العلوية :
•  مناظير المرىء والمعدة وا�ثنى عشر مع أخذ العينات  الالزمة واستئصال أورام 

الجهاز الهضمي الحميده بدون جراحة
•  حقن وربط دوالي المرىء والمعدة وعالج قرحة المعدة وا�ثنى عشر النازفة

•  توسيع ضيق الجهاز الهضمي  مع تركيب دعامات
•  إستخراج ا£جسام الغريبة من المعدة

•  عالج السمنة المفرطة بواسطة تركيب بالون المعدة أو حقن البوتوكس أو الطرق 
ا£خرى الحديثة بدون جراحة

•  عالج المضاعفات الناتجة عن العمليات الجراحية �نقاص الوزن

ثانيا: مناظير القناة الهضمية السفلية : 
•  منظار القولون مع أخذ عينات أو إستئصال  ا£ورام الحميدة بدون جراحة. 

•  توسيع ضيق القولون مع تركيب دعامات £ورام القولون.

ثالثا: مناظير القناة المرارية  لتشخيص وعالج الصفراء ا�نسدادية :
•  مناظير  القنوات المرارية التشخيصية والعالجية مع استخراج او تفتيت الحصوات 

وتركيب دعامات ( بالستيكية – معدنية ) إذا لزم ا£مر. وكذلك منظار قناة البنكرياس

  يتم توثيق التقارير بصور فوتوغرافية و تصوير فيديو المناظير على اقراص 
مضغوطة مع امكانية ارسال التقارير و الفيديو عن طريق البريد االلكتروني الى 

المريض او اي مستشفى داخل  او خارج الدولة.

وجود موقع على شبكة ا�نترنت مخصص للمركز للتفاعل مع المواطنين وتلقي 
ا£سئله وا�ستسفارات وا�جابة عنها إالكترونيا على الرابط التالي:

website: www.cddcegypt.com 

Facebook: Capital Digestive Diseases Center

Linked in: cddc-egypt

Twitter: @cddc_egypt

Instagram: cddcegyptcenter



التقنيا ت المستخدمةالخدمات التي يقدمها  المركزعن المركز 

مركز متخصص في تشخيص وعالج والوقاية من أمراض الجهاز الهضمي والكبد 
من خالل مجموعة متكاملة من الخدمات التي تشمل ا�ستشارات ا�كلينيكية 

والفحوصات المعملية العامة والمتخصصة والموجات فوق الصوتية ومناظير 
الجهاز الهضمي من خالل استشاريين على درجة عالية من المهارة في مختلف 

التخصصات ومنها التغذية وجراحات الجهاز الهضمي والكبد

يضم المركز وحدة متطورة لمناظير الجهاز الهضمي تعمل وفقا £حدث 
البرتوكوالت العالمية وتقدم كافة الخدمات التشخيصية والعالجية بجانب وضع 
اهتماما خاصا بتطبيق معايير الجودة في تقديم الخدمات  بصفة عامة والتعقيم 

بصفة خاصة مستعينة باستخدام أجهزة التعقيم ا£لية الحديثة.
يقوم المركز بعمل برنامج دوري للخبراء من مختلف دول العالم للزيارة  وعمل 

المناظير المختلفة ويقوم أيضا بعمل التنسيق الالزم مع أكبر المراكز 
المتخصصة في أوروبا والواليات المتحدة ا£مريكية في الحاالت التي قد تتطلب 

السفر للخارج.

•  تشخيص وعالج أمراض الجهاز الهضمي ( المرىء ، المعدة ، ا£معاء الدقيقة 

والغليظة) متضمنا عالج أالم البطن – صعوبة البلع – إرتجاع المريء و الحموضة  – 

قرحة المعدة وا�ثنى عشر - عدوى الجهاز الهضمى – إلتهابات  القولون والقولون  

التقرحى ومرض كرون - تغيرات حركية وانقباضات الجهاز الهضمي - إنتفاخ القولون 

و ا�مساك وا�سهال المزمن – نزيف الجهاز الهضمي

•  تشخيص وعالج أمراض الكبد و المرارة متضمنا إ لتهاب الكبد  الفيروسي بي وسي 

- امراض الكبد الدهني -  تليف الكبد ومضاعفاته والتي تشمل إستسقاء البطن 

ودوالي المريء والغيبوبة الكبدية وحصوات وإلتهاب المراره

•  تشخيص وعالج أمراض البنكرياس والقنوات المرارية

•  عالج سوء الهضم وسوء االمتصاص الوراثي أو المكتسب وعالج حساسية 

الجلوتين الهضمي

•  متابعة حاالت زراعة الكبد قبل وبعد الزراعه

•  برنامج الفحص الشامل والوقايه وا�كتشاف  المبكر £مراض الجهاز الهضمي 

والكبد وتشمل التطعيمات المختلفه والكشف المبكر على زوائد القولون

يستخدم المركز أحدث ما أنتجته تكنولوجيا الرعاية الصحية في 
تشخيص وعالج  أمراض الجهاز الهضمي ومن بينها :

•  التصوير بالموجات فوق الصوتية
•  المناظير:  يضم المركز عدداً كبيراً من أنواع المناظير التي تمكن الطاقم الطبي 

من إجراء كافة التدخالت التشخيصية والعالجية المطلوبة بدقة وجودة عالية
•  تشخيص أمراض الجهاز الهضمي عن طريق إختبارات التنفس مثل فحص البكتريا 

الحلزونيه المسببه لقرحة المعده وا�ثنى عشر وفحص عسر الهضم للسكريات
•  دراسة حركية الجهاز الهضمي

•  إستخدام جهاز مقياس الحموضة  لدراسة ارتجاع المريء 
•  استخدام ا£جهزه الحديثه  لقياس درجة تليف الكبد بدون عينه كبدية 

•  تنظير ا£معاء الدقيقة والقولون بالكبسولة  بدون منظار
•  أخذ عينات من الكبد إذا لزم ا£مر 


