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IPWSO relies on donations to support people with PWS and their families around the world. To find out 
more about our work and donate please visit us at www.ipwso.org/make-a-donation 

 االجراء العالمي لتشخیص 

 ویلي''  -متالزمة ''برادر 
 إخبار  لألسر 

،  .)B.I.R.D(   غیر الربحیة، بشراكة مع معھد االمراض النادرة    "مورو باشیروطو")،  IPWSOتوفر المنظمة العالمیة   لمتالزمة برادر ویلي (        
لتقنیة المستعملة تمكن من   إمكانیة القیام مجانا بالفحص الجیني لمتالزمة "برادر ویلي" لفائدة   األشخاص الذین ال یتوفرون على ھذه االمكانیة  ببلدھم ، ا

 %  من الحاالت لمتالزمة "برادر ویلي".  99اكتشاف 

 في أي حالة تستعمل  ھذه الفحوصات؟
 اذا طبیبكم  شك في تواجد أعراض متالزمة  برادر ویلي . 

 كیف یتم ارسال  عینة الدم من اجل الفحص؟ 
لالطالع على الطریقة    B.I.R.Dحینذ یتعین علیھ التواصل مع المختبر .،    BIRD  أوال ، قم باخبار طبیبكم بإمكانیة الفحص المتاحة من طرف مختبر

 المتبعة  من اجل ارسال عینة الدم  لفحصھا.  

 كیف یتم ھذا االجراء؟ 
من اجل الحصول على موافقة    B.I.R.Dقبل كل شيء یتعین على  طبیبكم ارسال معلومات تھم الشخص الذي یجب فحصھ الى مختبر  •

المختبر اوال. ھذه المعلومات تخص  الوزن والقامة عند الوالدة، السوابق السریریة ، الوزن والقامة الحالیین  وبعض الصور للمریض،    
 طبیبكم سیتكلف بشرح لكم تقنیة ھذا الفحص ویطلب منكم توقیع  موافقتكم  من أجل القیام بالفحص. 

 حص  .  سنجیب على  أي استفسار ترسلونھ   یخص ھذا الف  •
 . . B.I.R.Dعند الحصول على موافقة المختبر ،  ترسل عینة من الدم الى مختبر  •
 الفحوصات  مجانیة .  •
 أسبوعا، حسب  التزمات المختبر .  12الى  3مدة تسلیم  نتائج الفحوصات في الحالة العادیة تتراوح ما بین  •
 الى الطبیب الذي ارسل عینة الدم.  نتائج الفحوصات  باللغة اإلنجلیزیة وترسل عبر البرید االكتروني •
 تحت الطلب. .  B.I.R.Dنصائح جینیة تھم نتائج الفحص  متوفرة من طرف المختبر  •
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Assistance 

Unité de génétique médicale 

Institut ‘’Mauro Baschirotto’’ pour les maladies rares- BIRD Foundation npo Via B.Bizio, 1-36023 Costozza  
di Longare (VI) Italie 

consulenze@birdfoundation.org 
info@birdfoundation.org 

 
Tel +39 0444 555557 

 
المنظمة العالمیة   لمتالزمة برادر ویلي سجلوا انفسكم  للمزید من المعلومات حول متالزمة ویلي برادر والخدمات  المجانیة األخرى  المقدمة من طرف  

 www.ipwso.org :  بقائمة البث للمنظمة على 

Email : office@ipwso.org 

  

 

 

   معالجتھا مع احترام  المعطیات الشخصیة والفحوصات ستجرى وفقا للممارسات الجیدة للفحوصات الجینیة.كل العینات والوثائق سیتم   
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