
“ أوبالون” أحدث 
تقنية لعالج السمنة من 
دون جراحة أو تخدير 

جملة طبية دورية ت�سدر عن جمموعة الدكتور �سليمان احلبيب

عدد خا�ص مب�ست�سفى التخ�س�سي

الطب النووي يوفر 
100 فحص تشخيصي 
وعالجي لمرضى القلب 

واألورام

أكبر مركز متخصص 
لطب وجراحات 
القلب لألطفال 

والكبار

المستشفى يحصل على 
اعتماد الجودة الدولية  

JCI بمعدل 99٫30 ٪
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مدار  على  الممتدة  الطبية  الحبيب  مجموعة د.سليمان  نجاحات  أن  الشك 
السنوات الماضية مثلت مسؤولية إضافية على عاتق الطاقم الطبي والفني واإلداري 
لمستشفى د.سليمان الحبيب بالتخصصي، أماًل في تقديم الرعاية الصحية التي 
على  للمستشفى  األولى  االنطالقة  منذ  الجميع  فحرص  مراجعوه،  إليها  يتطلع 

تطبيق أفضل المعايير ومعدالت الجودة العالمية في تقديم الخدمة الطبية.

وقد نجح المستشفى في االستحواذ على ثقة كثير من المراجعين بعد إنجازاته 
المتتالية خالل العام األول من تشغيله، إذ نجح في الحصول على شهادة اعتماد 
اللجنة الدولية لجودة منشآت الرعاية الصحية JCI، وكذلك الحضور ضمن أفضل 
الجراحية والعمليات  الخدمات  العربي في  الشرق األوسط والعالم  مستشفيات 
التشخيصية، وفقًا لتصنيف Arab Health في 2014م، إضافة  واألشعة 
إلى حصول المختبرات على اعتماد CAP وهو أعلى معيار عالمي للجودة من 
الجمعية األمريكية لعلم األمراض، وحصل أيضًا على الجائزة العالمية من رابطة 
محترفي مكافحة العدوى APIC بوصفه أفضل برنامج اللتزام تعقيم األيدي 

Hand Hygiene وغيرها من اإلنجازت الطبية المميزة.

وهــاهو ذا مــستشفى د. سليمان الحبيب بالتخصصي يمضي قدمًا نحو توفير 
الطب  في  متخصصة  مراكز  خالل  من  التخصصات  مختلف  في  شاملة  رعاية 
العمليات  وغرف  التجميلية،  والجراحة  والسمنة  القلبية،  واألمراض  النووي، 
واألطفال  والمناظير،  والوالدة،  النساء  ومركز  المركزة،  والعناية  الرقمية، 

والليزك.. وغيرها.
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• الحصول على 
شهادة االعتماد 

 JCI الدولية

الجراحة التجميلية
مركز طب 

وجراحة العيون

عالج السمنة

العظام  
والعمود الفقري

األطفال 

القلب الطب النووياعتماد

المختبرات

األشعة

النساء و الوالدة

10 04
• استشاريون 

متخصصون في طب 
وجراحة القلب لألطفال 

والكبار في مركز هو 
األكبر بالمنطقة.

• تقديم حلول 
مبتكرة للحصول 

على نتائج ترغبينها 
وبنسب أمان عالية.

 WAVE LIGHT •
أحدث أجهزة الليزك 

لتصحيح عيوب اإلبصار.

• رعاية شاملة 
تجمع الحلول الجراحية 
والسلوكية والغذائية .

• زراعة المفاصل 
طريقك األفضل للتخلص 

من آالم مفصَلْي الركبة 
والورك . 

ءات  • استقطبنا كفا
عالمية في مختلف 
تخصصات األطفال 

الدقيقة لتوفير الرعاية 
التي ترضي مراجعينا.

• أكثر من 100 
فحص تشخيصي وعالجي 

لألورام وأمراض القلب         
 Gama Camera
.PETCT scanو

• حاصلة على 
أعلى معيار عالمي 

للجودة من الجمعية 
األمريكية لعلم 
.CAP األمراض

• مركز تشخيصي 
متميز بكل ما هو 

حديث في التصوير 
وهو األقل إشعاعًا.

• تضييق المهبل 
وترميمه بالليزر 

خالل دقائق.
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JCI اعتماد الجودة العالمي
وتأكيدًا على حجم التمّيز بهذا المستشفى، فقد حصل على 
 JCI الصحية  الرعاية  منشآت  لجودة  الدولية  اللجنة  اعتماد 
إلى  النسبة  وصلت  إذ  العالم،  مستشفيات  بين  معدل  بأعلى 
99٫30 %، وهو ما يعكس المستوى المهني المتميز وااللتزام 
الصارم بالمعايير الدولية في تقديم الخدمة الطبية لمراجعي 

المستشفى بمختلف تخصصاته وأقسامه . 
من  الموفدة  التقويم  لجنة  أعضاء  إعالن  إثر  على  ذلك  جاء 
المستشفى  هذا  تمتع  على  وتأكيدهم  الدولية  المنظمة 
معدالت  رفع  في  أسهمت  الجودة  من  جدًا  عالية  بمستويات 

األمان والسالمة في الرعاية الصحية لمراجعيه.

المستشفى يحصل على اعتماد 
اللجنة الدولية لجودة منشآت 

JCI الرعاية الصحية

اعـــتماد

تحرص مجموعة د.سليمان الحبيب الطبية دومًا على إحراز تقدم 
ملموس في جميع منشآتها وتوفير رعاية متخصصة إضافية، وهو 
ما أكدته خالل تشغيلها مستشفى التخصصي، الذي ساعد على نقل 
القلب  وجراحات  طب  مثل  نوعّية  خدمات  تقديم  إلى  المجموعة 
إلى  األورام،  وعالج  وتشخيص  النووي  والتصوير  والكبار،  لألطفال 

جانب األقسام والتخصصات االعتيادية.
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جائزتان في تطوير الموارد البشرية
واستمرارًا لجهود المجموعة نحو توفير بيئة عمل مثالية جاذبة 
ءات البشرية المميزة في المجاالت الطبية والتمريضية واإلدارية  للكفا
وكذلك الفنية من خالل تبني سياسات ورؤى متطورة توفر للموظف 
مع  يتماشى  بما  العالمية،  والمعايير  األسس  وفق  احتياجاته 
توجهات السوق وتطلعات منسوبيها. تّوجت مؤخرًا  بوصفها إحدى 
التمّيز  البشرية، وحصلت على جائزة  أفضل الشركات جذبًا للكوادر 
األوسط  الشرق  مؤتمر  فعاليات  هامش  على  البشرية  الموارد  في 
الدولية  المحافل  البشرية، كما واصلت تميزها في  للموارد  السادس 
بحصدها الجوائز التقديرية وفقًا ألعلى المعايير العالمية، إذ حصلت 
على جائزة The ASIA HRD Awards لعام 2014 في أكبر 

تجمع آسيوي وشرق أوسطي يختص بتطوير الموارد البشرية.

التحقق من وجود برامج تأهيل وتدريب جميع الكوادر الطبية والفنية 
بشكل دوري لتطوير األداء مع تقويم مستوى التطور التقني وما تم 

تأمينه من أجهزة طبية مواكبة آلخر التكنولوجيات الطبية.

األفضل في الخدمات الجراحية واألشعة
الرعاية  منشآت  أفضل  قائمة  ضمن  جاء  فقد  للتميز  واستمرارًا 
الجراحة  خدمات  في  العربي  والعالم  األوسط  الشرق  في  الصحية 

واألشعة التشخيصية وفقًا لتصنيف Arab Health لهذا العام.

نجاح ملحوظ في طب وجراحة القلب
كما حقق مركز طب وجراحة القلب نجاحًا ملحوظًا من حيث تكامل 
ووحدات  القلبية  الطوارئ  خالل  من  القلب  لمرضى  الصحية  الرعاية 
التجهيز،  عالية  القسطرة  وغرف   CCU المركزة  القلبية  العناية 
وحدة  وأيضًا  والكبار،  لألطفال  المفتوح  القلب  جراحات  إلى  إضافة 
لنقل  المركز  ل  َأهَّ ما  وهو  القلب،  نبض  وأمراض  كهرباء  اضطرابات 
مؤتمر  إلى  بالقسطرة  الضغط  ارتفاع  عالج  عمليات  إحدى  وقائع 
األقمار  عبر  مباشرة  الهواء  على  األمريكية  فلوريدا  بوالية  عالمي 
أنحاء  كل  من  متخصص  طبيب   2000 نحو  بحضور  االصطناعية 

العالم.

مركز التصوير النووي وعالج األورام
وتفخر المجموعة بتشغيلها أحدث مركز للطب النووي متخصص 
في تشخيص وعالج األورام يقدم لمراجعيه أكثر من 100 فحص 
هذا  ُزود  الدولية،  والمقاييس  التوصيات  وفق  وعالجي  تشخيصي 
 PET CT. SCANالـ النووي مثل  التصوير  المركز بأحدث أجهزة 

.Gamma Camera وجهاز

عالج السمنة
ر المستشفى منظومة  واستمرارًا لخدمة أكثر تخصصية وجودة وفَّ
وغير  الجراحية  الحلول  بين  تجمع  السمنة  عالج  بمركز  متكاملة 
الجراحية، وتقدم لمراجعيها برامج غذائية ورياضية متميزة، إضافة 
إلى إجراء جميع جراحات السمنة بدقة ونسب أمان ونجاح عالية جدًا 

من دون مضاعفات.

المختبرات تحقق 
أعلى معيار عالمي 

العتماد الجودة من  
 CAP

أعلى معيار عالمي لجودة المختبرات
وأوضح  معانيه  أدق  في  التكنولوجي  التطور  مختبراتنا عن  تعبر 
صوره. ويتمثل ذلك بالحرص على الحد من التدخل البشري بالباركود 
اعتمادات  على  الحصول  من  مكننا  ما  وهو  العمل.  مراحل  كل  في 
األمراض  للجودة من جمعية علم  أعلى معيار عالمي  عالمية منها 

.Arab Health وشهادة التميز  من ،CAP األمريكية

أحدث النظم المخبرية األوتوماتيكية
ومنها  األوتوماتيكية  المخبرية  النظم  أحدث  مختبراتنا  وتطبق 
 Roche modular pre والتخزين  والتحضير  الفصل  نـظام 
الفحوصات  وإنجاز  أعلى  دقة  لضمان   analytics system
 Point بطريقة آلية كاملة، وكذلك نظام التحليل في أقسام الرعاية
of care لتقديم جميع الفحوصات الطارئة الالزمة للحاالت الحرجة 

داخل أقسام الطوارئ والعناية.

جائزة عالمية في مكافحة العدوى
وتوالت نجاحات المستشفى ضمن منظومة مستشفيات مجموعة 
من  العالمية  الجائزة  على  حصل  حيث  الطبية،  الحبيب  د.سليمان 
رابطة محترفي مكافحة العدوى APIC لكونه أفضل برنامج اللتزام 
مشاركة  هامش  على  وذلك   ،Hand Hygiene األيدي  تعقيم 
للرابطة  الحادي واألربعين  السنوي  المؤتمر  المجموعة في فعاليات 
خفض  المجموعة  استطاعت  إذ  األمريكية،  كاليفورنيا  والية  في 
العمليات  مابعد  مضاعفات  من  والتقليل  العدوى  انتقال  معدالت 

الجراحية إلى مستوى متقدم جدًا. 

معايير وأسس صارمة في التقويم
االعتمادات  أعلى  من  واحدًا  لكونه  االعتماد  هذا  أهمية  وتبرز 
العالمية المتخصصة في جودة منشآت الرعاية الصحية، ويتم منحه 
المستشفيات وفق معايير وأسس محددة وصارمة تهدف إلى توفير 
اإلدارية والطبية  الحلول  لمراجعيها مع تقديم  العناية  أفضل سبل 

المبتكرة التي توفر الوقت والجهد على المريض. 
ءات بالغة الدقة في المتابعة والتقويم قبل منح  بع اللجنة إجرا إذ َتتَّ
تلك الشهادة ألي منشأة صحية، كما أنها تعتمد على قياس مستوى 
ومدى  جودتها  حيث  من  المقدمة  الخدمات  عن  المراجعين  رضا 
توافرها على مدار الساعة، ومراعاة حقوق المرضى، إضافة إلى مدى 
وتقديمها  الخدمة  وجودة  السرعة  لضمان  الالزمة  ءات  اإلجرا توافر 
بشكل يتماشى مع تحقيق األهداف الدولية لسالمة المرضى، وكذلك 

 جائزة أفضل برنامج
 Hand Hygiene من APIC األمريكية تؤكد االلتزام 

الصارم بمكافحة العدوى
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استشاريون متخصصون على مدار الساعة 
إلسعاف األطفال والحوادث والقلب  

الطوارئ

يمتلك مستشفى د. سليمان الحبيب 
بالتخصصي شبكة متخصصة للخدمات 

الطارئة لحاالت الحوادث واإلصابات 
الحرجة بسعة 42 سريرا، وتم 

تزويده بسيارتين لإلسعاف مجهزة 
كوحدات عناية مركزة متنقلة لجميع 

األعمار بمن فيها المواليد، ويعمل 
بها استشاريون متخصصون وكوادر 

تمريضية وفنية مؤهلة ومدربة 
ءة  تدريبًا عاليًا على التعامل بالكفا
والسرعة الالزمتين مع كل الحاالت 
الطارئة سواء للكبار أو األطفال أو 

الحاالت القلبية.

إسعاف الحاالت كافة
بالطبع  الذي انعكس  الطوارئ  الذي طرأ على طب  الهائل  للتقدم 
على نوعية الخدمة الطبية التي تقدم للمريض في األوقات الحرجة، 
كان لزاما علينا أن نخصص قسمًا للطوارئ مواكبًا للطفرة التي حدثت 
إذ  عالميًا،  الكبرى  والمستشفيات  المراكز  في  الطوارئ  أقسام  في 
تم توفير أكثر من 42 سريرًا مقسمة لتغطي كل الحاالت الحرجة 

والطارئة. 

استشاريون على مدار الساعة
إن من أبرز ما يميز قسم الطوارئ بالمستشفى وجود استشاريين 
الـــ24  مدار  على  واألطفال  للكبار  الطوارئ  طب  في  متخصصين 
الساعة، وهو ما يشير إلى االهتمام الشديد بجودة الخدمة من خالل 

ءة عالية. كادر طبي متميز وذي كفا

فريق طبي متخصص ومؤهل
المستمر  االستعداد  على  بالمستشفى  الطوارئ  قسم  يحرص 

للتعامل مع الحوادث واإلصابات وحاالت النوبات القلبية والجلطات 
والسكتات الدماغية، ويضم الطاقم الطبي بالقسم استشاريين من 
حملة أعلى الشهادات في التخصصات كافة )أطفال – قلب – عظام 
والتمريضي  الطبي  الطاقم  إذ يعد  - جراحة – باطنة – نسائية(. 
الحاالت  إسعاف  المتخصصة في  الطبية  الكوادر  أمهر  بالقسم من 

الطارئة. 

وحدات متخصصة
مدار  على  المتكاملة  الوحدات  من  عددًا  الطوارىء  قسم  يوفر 
ذات  منفصلة  ووحدة  للكبار،  الطارئة  الحاالت  إلسعاف  الساعة 
إلى غرف عمليات  الطارئة، إضافة  الوالدة  أكبر لحاالت  خصوصية 
مركز  على  عالوة  األطفال،  طوارئ  في  متخصصة  ووحدة  صغرى، 
الجلطات  حاالت  مع  السريع  للتعامل  القلبية  للطوارئ  متخصص 

واألزمات القلبية.

بنك الدم لخدمة متميزة
كما يتوافر بنك للدم بالقسم ما أعطاه ميزة إضافية لقدرته على 
التعامل مع حاالت النزف والحوادث المرورية بشكل سريع وهذا ما 

تتطلبه تلك الحاالت بشكل متزايد. 

التشخيص الفوري 
والدقيق للحاالت 

الطارئة.. العامل األهم 
إلنقاذ الحياة

غرف عمليات 
وعناية مركزة 

مجهزة لتقديم العالج 
بالسرعة المطلوبة
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خدمات متكاملة لمرضى القلب من األطفال والكبار 
على مدار الساعة 

القلب 

عالج ارتفاع الضغط بالقسطرة
القلب  بمراكز  الطبية  ءات  الكفا األوسط طبقت  بالشرق  مرة  وأول 
تقنية الجيل الثاني من القسطرة لعالج ارتفاع ضغط الدم، وتم نقل 
فلوريدا  والية  إلى  االصطناعية  األقمار  عبر  العمليات  تلك  إحدى 
األمريكية في مؤتمر طبي حضره نحو 2000 طبيب من مختلف دول 

العالم وهو ما يعد إنجازًا سعوديًا بامتياز.

جراحات القلب المفتوح لألطفال
إجراء  تم  حيث  متالحقة  نجاحات  تحقيق  المركز  هذا  يواصل 
جراحات  مثل  األطفال،  قلب  لجراحات  متخصصة  نوعية  عمليات 
القلب المفتوح، التي تتم أول مرة بمستشفيات القطاع الخاص، إضافة 

إلى عمليات القسطرة وعالج تشوهات القلب الخلقية وغيرها.

دعامات تذوب تلقائيًا
ليكون هو  التمّيز،  القلب في مسيرة  ويستمر مركز طب وجراحة 
األول في استخدام دعامات حديثة تذوب تلقائيًا لتوسيع الشرايين، 
مواكبة  في  القلب  مركز طب  من  الحثيث  السعي  على  تأكيدًا  وذلك 
الحديثة  التطبيقات  من  االستفادة  خالل  من  التقنية  التطورات 

للقسطرة القلبية والدعامات والبالون.

مفيدة أكثر لصغار السن
الذوبان بعد ستة أشهر  الجديدة بأنها تبدأ في  الدعامة  وتتميز 
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نقل عمليات عالج 
الضغط بالقسطرة إلى 
مؤتمر عالمي يحضره 
2000 طبيب يؤكد 

تمّيز  المركز يضم المستشفى مركزًا متقدمًا لطب وجراحات القلب لألطفال 
والبالغين، يعمل على مدار الساعة، به وحدات متخصصة في 

)القسطرة القلبية، طب وجراحة قلب األطفال، كهرباء وأمراض 
نبض القلب، جراحات القلب المفتوح، العناية المركزة القلبية، 

الطوارئ القلبية(.
يوفر هذا المركز منظومة متكاملة من خالل تجهيزات عالية 

جدًا، منها جهاز INNOVA  للقسطرة القلبية الذي يحدد حالة 
الشرايين التاجية بدقة وسرعة عاليتين بخاصية التصوير الثنائي، 

وكذلك جهاز FFR  لدراسة التغيرات الدقيقة وتضّيقات الشرايين 
الذي يستخدم لتحديد مدى حاجة المريض إلى القسطرة القلبية. 

أكبر وحدة 
متخصصة في جراحة 

وقسطرة قلب 
األطفال بالمملكة 



إلى  المريض  تماثل  بعد  تمامًا  وتختفي  الشريان  في  تركيبها  من 
الشفاء، وهي مصنوعة من الماغنسيوم الموجود بجسم اإلنسان بشكل 
الكيميائي بين الجسم والدعامة مثل  التفاعل  طبيعي، ما يقلل من 

ما كان يحدث في الدعامات المعدنية التقليدية. وتمنع تلك 
وتقلل  بالشريان  أخرى  مرة  تضيقات  حدوث  الدعامة 

بشكل  مفيدة  أنها  كما  الجلطات،  حدوث  من  كذلك 
خاص للمرضى األصغر سنًا، ذلك ألنها تتيح خيارات 

وأشكااًل أخرى من المعالجة مستقبليًا.

لة تقلل الحاجة لألدوية المسيِّ
مع  التكّيف  على  بقدرتها  الدعامة  تلك  تتميز 

الحادة للشرايين، كما تمنح الشريان مرونة  ءات  االنحنا
وتمنح  الطبيعي  شكله  إلى  العودة  على  وقدرة  عالية 

في  أخرى  دعامات  وتركيب  الشريان  توسيع  فرصة  المريض 
الشريان  نفسه ومنع عودة التضيق، كما أنها في الوقت نفسه تسمح 
للمريض بعمل أي جراحات في المستقبل وتقلل من حاجته الستخدام 
أدوية السيولة لمدة طويلة ما يقلل من احتمال حدوث مضاعفات 

كنزيف المخ والمعدة.

أجهزة تشخيصية عالية الدقة
وقد وفر المستشفى بالمركز عددًا من أجهزة المراقبة السريرية 
المتطورة التي تعرض معلومات كاملة عن الحالة الصحية للمريض، 
وتتميز بقدرتها العالية على قياس الناتج القلبي )قدرة القلب على 

ضخ الدم( ودراسة التغيرات الدقيقة للشرايين التاجية.

ECHO فحص القلب بالموجات الصوتية
بالموجات  القلب  كذلك فحوصات  المركز  يقدم 
الصوتية ECHO  عن طريق الصدر TTE أو 
لفحص  أحدث جهاز  إذ يضم   ،TEE المنظار 
صورًا  يعطي  الذي  الصوتية  بالموجات  القلب 
رباعية األبعاد4D توضح كفاءة عمل عضلة 
الدقة  عالية  بأنها  نتائجه  وتتميز  القلب، 
ن فحص TEE األطباء من  والوضوح. كما يمكِّ
تحديد أسباب اعتالل عضلة القلب، ويستخدم في 
الحاالت المتطورة التي تحتاج إلى فحص الصمامات 

بشكل أكثر دقة.

CT Scan Angiography يغني عن القسطرة
فيما يغني فحص CT scan angiography كثيرًا من مرضى 
التصوير  باستخدام  ويتم  التشخيصية،  القسطرة  إجراء  عن  القلب 
تكون  لمن  إجراؤه  يتم  إذ  للشرايين،  المتخصص  المقطعي  الطبقي 

احتمالية انسداد الشرايين لديهم متوسطة أو منخفضة.

تخطيط القلب بالمجهود
لنقص  الضرورية  الفحوصات  من  بالمجهود  القلب  تخطيط  يعد 
القلب ودراسة  تقويم وظيفة  يتم من خالله  المبدئي، حيث  التروية 
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أول مرة بالقطاع

 الخاص..  عمليات 
القلب المفتوح لألطفال 

واستخدام الدعامات التي 
تذوب تلقائيًا

الطبي  العالج  فاعلية  مدى  معرفة  وكذلك  القلب،  عضلة  احتشاء  أو  بالجلطات  اإلصابة  بعد  المرضي  التاريخ 
والجراحي لمرضى الشرايين التاجية، وإظهار اإلصابة بالخفقان القلبي الناتج عن المجهود.

Holter Monitor لتخطيط القلب
أثناء  الساعة حتى في  القلب على مدار  لمراقبة تخطيط   Holter Monitor بجهاز  المركز  تزويد  تم 
ممارسة جميع األنشطة واألعمال اليومية، وهو من أهم الفحوصات الضرورية التي يحتاج إليها مريض القلب 

الذي يعاني خفقانًا أو اضطرابًا في ضربات القلب.
مراقبة الضغط 24 ساعة

هناك بعض المرضى الذين يعانون ارتفاعًا في الضغط ويحتاجون إلى رصد طويل األجل لمراقبة الضغط، وفي 
هذه الحالة تكون مراقبة الضغط مفيدة جدًا لهم، وهو من الفحوصات الفعالة التي تعطي الطبيب تقريرًا دقيقًا 

عن المريض وتسهم في عالجه بشكل متميز وفعال.

د. عمرالكرمي

ا�شت�شاري اأمرا�ض القلب

د.وليد كدرو

ا�شت�شاري اأمرا�ض القلب



أجهزة متطورة
قدرة  ذو  وهو   ،PET CT. SCANالـ بجهاز  المركز  هذا  ُزود   
تشخيصية فائقة في الكشف عن األورام السرطانية واألمراض القلبية 
 Gamma بالنظائر المشعة، كما يوجد بمركز الطب النووي جهاز
الكتشاف حاالت سرطان  المتقدمة  األجهزة  من  وهو   ،Camera
التنفسي  الجهاز  وأمراض  الصماء  والغدد  الكلى  وأمراض  العظام 

والهضمي.

قدرة عالية في رصد األورام
بالقدرة   PET CT. SCAN يتميز  
واكتشاف  التشخيص  في  العالية  التصويرية 
وأمراض  والحميدة،  السرطانية  األورام 
وأمراض  القلب،  وتروية  القلب،  عضالت 
األعصاب وتقويم تشريح الدماغ، وتشخيص 
باستخدام  الدماغية  والسكتات  الصرع 
وله  أقصر،  ومدة  أكبر  بدقة  المشعة  النظائر 
الكبد  أورام  عن  بالكشف  جدًا  متميزة  قدرة 

في مراحلها األولية. 

الكشف المبكر عن األمراض القلبية
المبكر  الكشف  في  الجهاز  هذا  يسهم  وكذلك 
التصوير  أنظمة  باستخدام  القلبية  األمراض  عن 
فعالية،  أكثر  عالجية  برامج  لتقديم  المتطورة 
تداخلي،  غير  بأنه  به  التشخيص  نظام  ويتميز 
ويقدم نتائج أكثر دقة في زمن أقل، يحد من حجم 
الجرعة الشعاعية التي يتعرض لها المرضى خالل 

التصوير. 

أكثر من 100 فحص تشخيصي
مايزيد  لمراجعيه  النووي  الطب  مركز  ويوفر 
فحوصات  يشمل  تشخيصي  فحص   100 على 
وأمراض  والتنفسية،  القلبية،  واألمراض  األورام، 
والغدد  البولية،  والمسالك  والمفاصل،  العظام 

الصماء والغدة الدرقية وأمراض الكبد وااللتهابات ، وفيما يتصل 
النووي يقدم عالج بعض األورام  بالخدمات العالجية فإن الطب 
كأورام الغدة الدرقية، وأورام السرطان اللمفاوي، وسرطان الغدد 

الصماء، وأورام الكبد، وعالج النزيف المفصلي وغيرها.

فحوصات متنوعة
التصوير  تشمل  إذ  المركز  يقدمها  التي  الفحوصات  وتتنوع 
البيضاء،  الدم  خاليا  باستخدام  الجسم  فحص  للعظام،  النووي 
الكربون، فحص  البكتريا باستخدام  فحص 
الفحص  وكذلك  والمريء،  المعدة  وظيفة 
الفحص  الرئتين،  تصوير   ، للمرارة  النووي 
 . DMSA النووي للكلى أو فحصها بمادة
يتم  التي  الفحوصات  بين  من  وكذلك 
إجراؤها في هذا المركز الفحص والتصوير 
الدرقية،  وجار  الدرقية  للغدة  النووي 
الدرقية  للغدة  الزائد  النشاط  ويمكن عالج 
الفحص  إجراء  يتم  وأيضًا  المشع،  باليود 
األعضاء  وتصوير  الجسم  لكامل  النووي 

.MIBGالداخلية للجسم ٫

أكثر من 100 فحص تشخيصي وعالجي لمرضى 
القلب واألورام في مركز الطب النووي

الطب النووي 

1415

 PET CT. SCAN
ذو قدرة عالية في 

رصد مشكالت عضلة  
القلب وأورام الكبد 

مبكرًا

Gamma Camera من األجهزة 
المتقدمة والمتخصصة الكتشاف حاالت 

سرطان العظام وأمراض الكلى

يضم مستشفى د.سليمان الحبيب بالتخصصي أحدث مركز للطب النووي لتشخيص األورام 
وعالجها، إذ يقدم أكثر من 100 فحص تشخيصي وعالجي وفق التوصيات والمقاييس 
الدولية، منها ما يتم إجراؤه أول مرة بمستشفيات القطاع الخاص مثل: فحوصات أورام 

أعصاب الغدد Neuroendocrine Tumors، وفحص الجسم باستخدام خاليا الدم 
البيضاء WBC Scan الكتشاف حاالت العدوى غير معروفة األسباب بالجسم.



األشعة

ينبض قسم األشعة بمستشفى د.سليمان الحبيب بالتخصصي، بكل ما هو جديد في 
مجال األشعة التشخيصية لمختلف األمراض وخصوصًا الدقيقة منها، إذ يحتوي على 

أحدث أجهزة الجيل الرابع للتصوير بالرنين المغناطيسي MRI Area، وأجهزة 
التصوير الطبقي المقطعي CT scan. إضافة إلى األشعة التليفزيونية الرقمية 

Digital Fluoroscopy، وأجهزة التصوير بالموجات فوق الصوتية 
Ultrasound، والتصوير الرقمي للثدي  Mammography... وغيرها.

MRI Area الجيل الرابع ألجهزة الرنين المغناطيسي 
بتقنية Syngo لتقليل زمن التصوير

خصوصية للنساء
توفير  على  المستشفى  حرص  فقد  للنساء،  أكثر  ولخصوصية 
مساحة مغلقة بها أكثر األجهزة استخدامًا من النساء  مثل أجهزة 
الماموجراف للكشف المبكر عن أورام الثدي، وكذلك أشعة الموجات 
فوق الصوتية، إضافة إلى أجهزة قياس كثافة العظام؛ ألن السيدات 
هن األكثر عرضة لإلصابة بهذا المرض، وهو ما يمنح المرأة شعورًا 

أكثر بالراحة أثناء التشخيص.

MRI Area  طفرة في التصوير بالرنين المغناطيسي
وقد أمن المستشفى جهاز MRI Area الجيل الرابع من أجهزة 
الرنين المغناطيسي الذي أنتجته Siemens  األلمانية، وهو مزود 
بتقنية Syngo  التي تساعد على تقليل زمن التصوير وتزيد من 
درجة دقة الصور الناتجة، إضافة إلى تصميمه الرائع الذي يتناسب 
مع من لديهم فوبيا األماكن المغلقة، مع وجود فتحة كبيرة بقطر 
70 سم تمنح شعورًا بالراحة للمرضى أثناء الفحص، ويتسم بدرجات 

عالية من السرعة والدقة.

الكشف المبكر عن سرطان الثدي
ويعد Mammogram من أحدث األجهزة في مجال تصوير 
المبكر عن األورام من دون  للكشف  إذ يتميز بسرعة عالية  الثدي، 
تعريض المريضات ألي ضغوط، وبأقل كمية إشعاع ممكنة من خالل 

أكبر القط رقمي تم تصنيفه حتى اآلن.

فحص ERCP لتنظير القنوات المرارية
 Digital الملون  الرقمي  التصوير  لمراجعيه  القسم  يوفر  كذلك 
Fluoroscopy الذي يستخدم تقنية الديجتال الرقمية لتصوير 
إجراء  وكذلك  الوريدية.  الجلطات  عن  والكشف  واألوردة  الشرايين 
واستخالص  المرارية  للقنوات  الشعاعي  التنظير   ERCP فحص 
والشرايين  للقولون  صورة  أوضح  على  والحصول  جراحة،  بال  الحصى 

بمعدل 30 صورة في الدقيقة. 

تصوير الشرايين باأللوان
تعد أجهزة Logic - E9 Ultrasound أحدث ما توصل إليه 

وحدة خاصة لألشعة 
النسائية تضم الماموجراف 
والموجات فوق الصوتية 

وقياس كثافة العظام

العلم في مجال التصوير بالموجات فوق الصوتية، إذ بإمكان الجهاز 
يمكنه  وبذلك  األبعاد  رباعية  حية  صورة  وإعطاء  الجنين  تصوير 
أيضًا بدراسة  للجنين وغيرها، ويتميز  الخلقية  التشوهات  اكتشاف 
دراسة  على  القدرة  مع   Doppler study باأللوان  الشرايين 

شرايين الرقبة واالكتشاف المبكر ألمراضها.

تقنية رقمية لقياس كثافة العظام
المباشرة،  الرقمية  التقنية   Lunar I DXA جهاز  يستخدم 
كما أنه مزود بتقنية حديثة للمعايرة اليومية الدقيقة، تساعد على 
تميزه  إلى  إضافة  الناتجة،  للمعلومات  متناهية  دقة  على  الحصول 
بالسرعة والجودة العالية في التصوير باستخدام نظام الالقط الرقمي. 
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التجهيزات ودقة النتائج تؤهل المختبر 
CAP ألعلى معيار عالمي للجودة

المختبـــر

حصل مختبر وبنك الدم 
بمستشفى د. سليمان 

الحبيب بالتخصصي على 
اعتماد الجمعية األمريكية 
لعلم األمراض CAP أهم 
مرجع طبي وأعلى معيار 

عالمي في هذا المجال، لكونه 
أول المختبرات في القطاع 
الخاص بالرياض تنال هذا 

االعتماد، وهو ما يؤكد 
الحرص الشديد على تطبيق 
أعلى معايير الجودة والدقة 

العالمية في جميع مراحل 
العمل المخبري. 

مستوى تقني وفني متطور
العالميين  األمراض  علم  وخبراء  استشاريين   7 من  فريق  قام 
هذا  منحوه  ثم  ومن  بالمختبر،  والتجهيز  العمل  طبيعة  بتقويم 
االعتماد بعد ما لمسوه من مستوى تقني وفني متطور والتزام جاد 

بمعايير الجودة العالمية.

إخضاع المختبر للتقويم وفق 4000 مواصفة
ءات االعتماد فحص جميع الشروط المعمول بها في  شهدت إجرا
المختبر وبنك الدم، كما تم فحص رقابة الجودة للعمليات منذ بدء 
المستشفى من خالل 4000 مواصفة قياسية لالعتماد،  العمل في 
الجودة  العاملين وآليات رقابة  الفريق كذلك بفحص مؤهالت  وقام 
إدارة  على  عالوة  السالمة،  سجل  برنامج  إلى  إضافة  األجهزة  على 

المختبر بوجه عام.

اكتشاف تشوهات الجنين بفحص بسيط
يقدم  بالمنطقة  صحية  منشأة  وكأول  جديد  طبي  إنجاز  وفي 
المستشفى لمراجعاته فحص MaterniT21 PLUS، الذي يعد 
في  العالم  مستوى  على  المتخصصة  الطبية  الفحوصات  أحدث  من 
دون  من  األجنة  وتشوهات  الوراثية  األمراض  عن  المبكر  الكشف 

الحاجة إلى خزعة أو غيرها. 

أحدث التطورات الطبية الحديثة
ويعد هذا الفحص أحدث نتاج  للتطورات الطبية، إذ لم يبدأ العمل 
في  أخذ  ثم  ومن  المتحدة،  بالواليات   2011 عام  أواخر  في  إال  به 
من طبقه  أول  والمستشفى  األوروبية،  بالدول  كبير  بشكل  االنتشار 

في المملكة.

فحص كثير من األمراض الوراثية الشائعة
تقوم فكرة فحص MaterniT21 PLUS في األساس على فرز 
الحامض النووي للجنين عن طريق دم األم الحامل، وإجراء الفحوصات 
الوراثية للتأكد من سالمة الجنين وخلوه من األمراض الوراثية الشائعة.
كما أن أهم ما يميز فحص MaterniT21 PLUS قدرته على 
فحص كثير من األمراض الوراثية الشائعة، وليس متالزمة داون فقط، 
إنجلمان،  ترنر،  باتاو،  إدوارد،  متالزمات  اكتشاف  في  يسهم  إنه  إذ 

ومتالزمة دي جورج، وكذلك متالزمة كالينفلتر وغيرها.

يتم إجراؤه في األسبوع العاشر من الحمل
يمكن إجراء هذا الفحص لجميع السيدات الحوامل في أي عمر خاصة 
لمن لم يتجاوزن الخامسة والثالثين، ويمكن اللجوء إليه عندما تصل             

تطبيق أحدث النظم 
المخبرية األوتوماتيكية 
لضمان دقة أعلى وإنجاز 

التحاليل آليًا

 MaterniT 21 PLUS
أول فحص مخبري بالمنطقة 

لكشف تشوهات الجنين 
مبكرًا 

Mater- أن فحص إلى  إضافة  العاشر،  األسبوع  إلى         
niT21 PLUS له قدرة عالية تصل إلى 99 % في تحديد 

جنس الجنين بدقة.

أحدث النظم المخبرية األتوماتيكية
أدق  في  التكنولوجي  التطور  عن  المستشفى  مختبر  ويعبر 
المخبرية  النظم  أحدث  يطبق  إنه  إذ  صوره،  وأوضح  معانيه 
 Roche األوتوماتيكية ومنها نظام الفصل والتحضير والتخزين
modular pre analytics system لضمان دقة أعلى 
وإنجاز الفحوصات بطريقة آلية كاملة، وكذلك نظام التحليل في 
الفحوصات  جميع  لتقديم   Point of care الرعاية  أقسام 
الطارئة الالزمة للحاالت الحرجة داخل أقسام الطوارئ والعناية.
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أجهزة التصوير 
     4D رباعي األبعاد
          من مشاهدة 

جنس جنينك 
ومالمحه قبل 

الوالدة

النساء والوالدة 

نحرص في قسم النساء 
والوالدة بمستشفى د. سليمان 

الحبيب بالتخصصي على  توفير 
رعاية متكاملة تبدأ بالتشخيص 

وعالج األمراض النسائية 
العادية مرورًا بتقديم برامج 
طبية متنوعة لمتابعة الحمل 
وصحة المرأة، والكشف المبكر 
عن األورام، وتمتد إلى خدمات 

الوالدة وأجنحة التنويم التي 
تبعث على الراحة واألمان، في 

جو محاط بالخصوصية والسرية 
مراعاة للعادات وتقاليد 

مجتمعنا السعودي.

رعاية شاملة لجميع االحتياجات الطبية للمرأة
نقدم لمراجعاتنا الرعاية الشاملة لجميع االحتياجات الصحية في 
متقدمة كأجهزة  تقنيات  إلى  إضافة  والوالدة،  النساء  أمراض  مجال 
 4D األبعاد  رباعية  )األلتراساوند(  الصوتية  بالموجات  التصوير 
للمرأة  وتسمح  مباشر،  بشكل  للجنين  الحيوية  النمو  عالمات  لرصد 

بمشاهدة جنينها بكامل مالمحه قبل والدته فوريًا.

خدمات نسائية لجميع الفئات العمرية
نسائية  خدمات  بالتخصصي  الحبيب  د.سليمان  مستشفى  يوفر 
متكاملة لجميع الفئات العمرية ويوليهن اهتمامًا ورعاية منقطعة 
النظير، حيث قام المستشفى بإعداد باقة من أرقى البرامج الصحية 

أجنحة تنويم 
ملكية تحافظ على 

خصوصيتك وتمنحك 
الراحة واألمان 

وكذلك  المرأة،  صحة  وبرنامج  الحمل  متابعة  برنامج  مثل  النوعية 
إلى  الثدي إضافة  الرحم وسرطان  المبكر عن سرطان عنق  الكشف 

تقديم برامج توعوية وغذائية متخصصة للحوامل والمرضعات.

نخبة من أفضل االستشاريات
االستشاريات  أفضل  من  نخبة  المستشفى  استقطب  وقد 
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المتخصصات في التشخيص وعالج أمراض النساء والوالدة ومتابعة 
الحمل وإجراء العمليات النسائية بالمناظير، كما تتم الوالدة بطاقم 
نسائي 100 % في جو من األمان والراحة لألم والطفل حيث إنها 
تكون بأيدي استشاريات مؤهالت في حضور طبيبة متخصصة في 
العناية باألطفال حديثي الوالدة، والمستشفى يمنحك إقامة هادئة 

في أجنحة وغرف تنويم فاخرة.

غرف مجهزة للوالدة الطارئة
فيما يوفر المستشفى غرفًا للوالدة ومجهزة بشكل متميز الستقبال 
الوالدة  على  ويقوم  نسائي خاص،  في قسم  الطارئة  الوالدة  حاالت 
للحاالت الطارئة أيضًا استشاريات مؤهالت ولديهن باع طويل من 
الى فريق تمريضي مدرب  المجال، إضافة  الخبرة والتمرس في هذا 

ومؤهل، وقد تم توفير كل سبل األمان واألجهزة الحديثة.

أفضل سرير طبي
شركة  من  ة  َأسرَّ تأمين  تم  فقد  الوالدة  متاعب  على  وللتغلب 
Stryker األمريكية وهي من أفضل األنواع المعتمدة عالميًا وحائزة 
تتيح حرية  إذ  لسرير طبي،  األمريكية ألفضل تصميم  الجائزة  على 
أكثر في التحكم وال تتطلب جهدًا من األم في أثناء الوالدة حيث إنها 
مزودة بعدة أوضاع تساعد المرأة والفريق الطبي على الوالدة بشكل 

أكثر أمانًا وراحة وبال مشكالت.

كاميرا خاصة لكل طفل
التلفزة  شبكة  خالل  من  طفلها  متابعة  األم  بإمكان  فإنه  كذلك 
إلى  إضافة  به،  خاصة  كاميرا  لكل طفل  ُخصص  حيث  بالمستشفى، 
توفير ممرضة لألم لتوفر لها ما تحتاجه من سبل الرعاية والعناية 

كما يخضع المولود لرعاية وعناية منفردة وشاملة.

استشاريات مؤهالت يقمن بالتوليد مع وجود 
طبيبة العناية بحديثي الوالدة

العناية التجميلية
متخصصة  برامج  المستشفى  يقدم  المتكاملة  للعناية  واستمرارًا 
القضاء على ترهالت  لمساعدتها على  للمرأة  التجميلية  العناية  في 
والتقشير  الليزر  أجهزة  بأحدث  وذلك  الوالدة،  عن  الناتجة  البطن 
الجاف  الجلد  وتنعيم  التالف  الجلد  لتحسين  والكريستالي  الكيميائي 
والخشن وإزالة التجاعيد الخفيفة أو التغيرات الجلدية السطحية حول 

الفم وغيرها من التغيرات المصاحبة للوالدة.

الليزر لعالج ترهالت المهبل
كما أّمن المستشفى لمراجعاته تقنية الليزر وهي من أحدث السبل 
التستغرق  إنها  إذ  المهبل  وتجميل  ترميم  عمليات  في  والتقنيات 
سوى 20 دقيقة فقط، حيث يقوم بتقوية طبقة الكوالجين الداخلية 
لترميم المهبل من خالل جلسات متعددة، وتكمن ميزة تلك الطريقة 
إلى عملها وممارسة  العودة  للمرأة  وتتيح  بال تخدير  تتم  أنها  في 

حياتها الطبيعية وحياتها الجنسية بعد 24 ساعة فقط. 

متابعة الحمل
ويقدم المستشفى برنامجًا متخصصًا في متابعة الحمل يغطي كل 
الحامل  المرأة  تهم  التي  األسئلة  كل  عن  ويجيب  الصحية  الجوانب 
اكتشاف  خالل  من  والمعدية  الوراثية  األمراض  وطفلها  ويجنبها 
الوسائل  بأحدث  مبكرًا  بها  لإلصابة  والقابلية  األمراض  أعراض 
ءات  التشخيصية، ومن ثم وضع خطط عالجية متطورة بواسطة كفا
زيارة  على 13  البرنامج  يشتمل  حيث  عاليًا،  تأهياًل  مؤهلة  طبية 
التحاليل  النساء والوالدة وعدد واسع من  مراجعة لطبيب أو طبيبة 

والفحوصات المخبرية.

برامج تثقيفية نوعية
وفي خطوة مميزة يقوم مستشفى د. سليمان الحبيب بالتخصصي 
بتقديم برامج توعوية وتثقيفية متخصصة لمراجعات قسم النساء 
والوالدة من الحوامل والسيدات والفتيات، وذلك لرفع مستوى الوعي 
الطبيعية والفسيولوجية  التغيرات  التعامل مع  الصحي حول كيفية 
لدى المرأة في مختلف مراحل العمر خاصة في أثناء الحمل والوالدة 

والرضاعة.

الليزر .... أحدث تقنية 
لتضييق المهبل وترميمه 
في 20 دقيقة بال تخدير

برامج خاصة 
لمتابعة الحمل 

والكشف المبكر عن 
األمراض الوراثية لدى 

الجنين
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الصدر  تكبير  الجراحات  تلك  وتضم  بنفسها،  ثقتها  من  وتزيد 
التي تجرى بتقنية  الثدي  وتصغيره وكذلك شده أو ما يعرف برفع 

الجرح الصغير.

شفط الدهون
تقديم خدمة  المستشفى يحرص دومًا على  أن  إلى  الحواري  ونّوه 
ذات جودة عالية مع توفير جميع وسائل األمان والسالمة لمرضانا، 
خصوصًا من يخضعون لعمليات شفط الدهون إذ تجرى هذه العملية 
بطرائق متنوعة منها الجراحية ومنها ما يتم باستخدام أجهزة الليزر 

والموجات فوق الصوتية.

تقنيات حديثة توفر لِك إطاللة أكثر رشاقة 
الجراحات التجميلية 

مركز جراحة التجميل 
بالمستشفى يوفر لمراجعيه 

أحدث التقنيات واألجهزة لتحقيق 
أفضل النتائج التشخيصية 

والعالجية. 
وقد نجحنا في استقطاب طاقم 
طبي من أكفأ استشاريي التجميل 

في العالم من حملة البورد 
والزماالت الغربية ومؤّهل بطريقة 
تجعل كّل خطوة في العالج أسهل 

ما ُيمكن مع توافر أعلى نسب 
األمان والنجاح.

د. بسام الحواري : 
معدالت أمان عالية في شفط 

الدهون وجراحات تصغير 
الثدي وشده وتكبيره

العمليات الترميمية
التجميلية رئيس قسم  الجراحة  الحواري استشاري  الدكتور بسام 
جراحة التجميل األستاذ المساعد بكلية الطب بجامعة الملك سعود 
كلية  وزمالة  الكندية  الجراحين  كلية  زمالة  على  والحاصل  سابقًا، 

الجراحين األمريكية قال :
فهناك  إجرائها  من  الغرض  وفق  التجميلية  الجراحات  تتنوع 
األعضاء  شكل  لتغيير  تستخدم  التي  وهي  الترميمية  الجراحات 
غير الطبيعية في الجسم نتيجة عيوب خلقية، أو عيوب في النمو، 
الجراحات  تستخدم  فيما  أورام،  أو  أمراض،  أو  حوادث،  إصابات  أو 
التجميلية األخرى لتعديل شكل أعضاء طبيعية في الجسم من أجل 

تحسين الشكل الخارجي للشخص وزيادة ثقته بنفسه. 

إعادة تشكيل الثدي أو بنائه 
بسام  الدكتور  أوضح  بنائه  أو  الثدي  تشكيل  إعادة  عملية  وعن 
إنها  إذ  الترميمية،  العمليات  أهم  إحدى  العملية  هذه  أن  الحواري 
تسهم في تعويض جزء  مهم لدى السيدات، وفي الغالب تتم تلك 
العملية للسيدات، الالتي اضطررن الستئصال الثدي )الجزئي والكلي( 
بعدة  الصدر  بناء  إعادة  يتم  الثدي، حيث  بسرطان  لإلصابة  نتيجة 
طرائق منها ما يتم باستخدام ممدات األنسجة أو باستخدام الشرائح 
الجلدية أو الجلدية العضلية، ثم يقوم جراح التجميل بعد ذلك بتكوين 
شكل الحلمة والهالة ليصبح الثدي طبيعيًا من حيث الشكل والملمس. 
طريق  عن  الثديين  بين  تماثل  عمل  يتم  األخيرة  المرحلة  في  ثم 

التكبير أو التصغير أو رفع الثدي اآلخر.

الجراحات التجميلية
فيما أشار د. الحواري إلى أن العمليات التجميلية تضم عددًا كبيرًا 
الثدي، وكذلك شد  الوجه وتجميل  الجراحات، وتشمل جراحات  من 
حيث  وغيرها،  النسائية  التجميل  وعمليات  الدهون  وشفط  البطن 
يتبع  مستشفى د. سليمان الحبيب أحدث الطرائق والتقنيات إلجراء 

تلك الجراحات بنسب أمان ونجاح عالية جدًا.

تكبير الثدي وتصغيره
أنوثة  أكثر  المرأة مظهرًا  تمنح  الثدي  تجميل  أن عمليات  مؤكدًا 

العمليات التجميلية 
والترميمية تتم وفق 

معايير عالمية

د.ب�سام احلواري
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جمالك بحلول مبتكرة وآمنة 

ليزر الجلدية  

حقن البالزما 
PRP يمنحك بشرة 
مشدودة ونابضة 

بالحياة

يتميز مركز ليزر الجلدية والتجميل بمستشفى د. سليمان 
الحبيب بالتخصصي بتقديمه خدمات وعناية فائقة لمراجعيه 

بأحدث التقنيات وبأيدي متخصصين ذوي خبرة ومهارة طويلة . 
كما يوفر منظومة شاملة ذات مواصفات وجودة عالية تتالقى 

فيها الخبرات العالمية مع أحدث التقنيات الطبية في بيئة صحية 
توفر خصوصية وراحة وأمانًا لعالج جميع األمراض الجلدية.

إزالة الشعر منزليًا 
للزيارات  برنامجًا  الطبية  الحبيب  سليمان  د.  مجموعة  أطلقت 
الوقت والجهد  المنزلية إلزالة الشعر بالليزر لتوفر على مراجعاتها 
وتمنحهن خصوصية وراحة أكبر، وذلك بتقديم خدمات راقية بالمنزل 
تغني المرأة عن الزيارات المتكررة للمستشفى، وتمنحها خصوصية 

أكبر مع توفير الوقت والجهد واختيار الوقت األنسب لها.

Advantages Diode جهاز
تقوم بإجراء الجلسات اختصاصيات حاصالت على مؤهالت علمية 
عالية، باستخدام جهاز Advantages Diode المزود بتقنيات 
متطورة تجعل كل الجلسات تجرى من دون آالم، مع توفير معدالت 
أمان عالية لجميع أنواع البشرة، وهذا الجهاز مرخص من هيئة الغذاء 

.FDA والدواء األمريكية

العناية بالبشرة
 Fractional تقنية  المركز  يوفر  بالبشرة  العناية  جانب  ففي 
Co2 لمعالجة آثار الندبات وهو أفضل جهاز ليزر لعالج آثار حب 
الشباب والندبات، ويرى المتخصصون أن إزالة الوشم والنمش بالليزر 

WON-Cosjet هو من أكثر الطرائق دقة وفعالية.

PRP  تعيد النضارة إلى البشرة
 PRP كما يتميز مركز الجلدية والتجميل باستخدام حقن البالزما
إلعادة النضارة إلى البشرة وتجديد الكوالجين فينتج عن ذلك بشرة 
مشدودة ونابضة بالحياة، حيث تتميز تلك التقنية بعدم وجود مواد 
خارجية تحقن للجسم، وتستخدم لشّد الجلد حول العينين، تحسين 
مظهر الخطوط الدقيقة والتجاعيد، وكذلك تحسين ملمس البشرة 

وقوامها.

ليزر إزالة الشعر 
االحتياجات  كل  تلبي  متنوعة  تقنيات  بتوفيره  المركز  ينفرد 
إلزالة الشعر بالليزر ومن بينها جهاز Gentelase Pro وجهاز 
Spectra، وهما يوفران درجات عالية من األمان على البشرة ألن 

بهما خاصية التبريد الذاتي الديناميكي، ونتائجها فعالة وسريعة.

برنامج الزيارات 
المنزلية إلزالة الشعر 
بالليزر يوفر للمرأة 
خصوصية وراحة أكبر
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أوبالون...
 أحدث تقنية 
عالمية لعالج 

السمنة من 
دون جراحة أو 

تخدير 

عالج السمنة  

رعاية متكاملة 
تشمل العالج السلوكي 
والغذائي والجراحي 

حلول جراحية
السمنة  فإنه يعتمد على عمليات  للسمنة  الجراحي  الحل  أما 
المختلفة حسب حالة المريض، وجميع جراحات السمنة أصبحت 
اآلن تجرى بالمنظار الجراحي، ما رفع من نسب نجاحها بشكل 
إلى  العودة  على  المريض  ولتساعد  أمانًا  أكثر  وجعلها  كبير، 
ممارسة حياته بشكل طبيعي بسرعة أكبر وتقلل من الشعور 

باأللم بعد العملية.

مهارة وخبرة خاصة
لطبيعة  خاصة  وخبرة  مهارة  إلى  السمنة  جراحات  تحتاج 
الضروري  والنفسية، وهناك عوامل من  الصحية  المريض  حالة 
والفحوصات  بدايتها  منذ  العملية  مراحل  خالل  توافرها 
الوزن  المناسبة إلنقاص  الطريقة  األولية وتحديد  واالختبارات 
وانتهاًء  العمليات  غرف  وتجهيزات  للجراحة  بالتجهيز  مرورًا 

بالمتابعة والبرامج المكملة فيما بعد العملية. 

هناك عدد كبير من المرضى الذين وضعوا “أوبالون” فقدوا 7,4 
% من إجمالي وزنهم خالل فترة العالج، ويتوقف كمية الوزن 
المفقود على مدى التزام المريض تعليمات الفريق العالجي من 
استشاريي جراحة السمنة واختصاصيي العالج السلوكي والتغذية.

بال تخدير
تعد تقنية أوبالون OBALON هي األنسب لمن يبلغ مؤشر 
بالسرعة  بها  العالج  ويتسم  أكثر،  أو   27 لديهم  الجسم  كتلة 
يسّهل  رفيع  ُأنبوب  وبها  تنويم،  أو  تخدير  بال  ويتم  والسهولة 
تحتاج  ال  أنها  إلى  إضافة  وسريع،  بسيط  بشكل  النفخ  عملية 
وقتًا طوياًل، وهي مناسبة لكل من يعاني زيادة في الوزن ألنها 
صممت خصيصًا لتكون أكثر فاعلية وتناسبًا مع كل من يعانون 
زيادة في الوزن، وقد يحتاج الطبيب المعالج إلى إضافة بالونة أو 
اثنتين لتحفيز الجسم على خسارة المزيد من الوزن وفقًا لحالة 

كل مريض. 
وبإمكان المريض تحمل وضع OBALON بكل سهولة إذ إن 
وزنها ال يتجاوز 6 غرامات، وتوضع أعلى المعدة ليشعر المريض 
إلى  السريرية  الدراسات  ، وتشير  والشبع بشكل سريع  باالمتالء 

تقبل جسم المريض لهذه التقنية بكل سهولة.

تراكم الدهون
والسمنة هي حالة مرضية تتراكم فيها الدهون الزائدة بالجسم 
اإلصابة  إلى  بذلك  مؤدية  الصحة،  على  سلبية  آثار  إلى  يؤدي  ما 
بعدد كبير من األمراض المزمنة من أهمها داء السكري، أمراض 
القلب والشرايين، ارتفاع ضغط الدم، التهابات المفاصل، انسداد 
مجرى التنفس أثناء النوم، وبعض األمراض األخرى. هذا إضافة إلى 
اآلثار النفسية واالجتماعية المترتبة على زيادة الوزن والسمنة. 

العالج غير الجراحي
ليشمل  يمتد  الحبيب  د.سليمان  مجموعة  في  السمنة  عالج 
العالج الغذائي من خالل متخصصين في التغذية العالجية يقومون 
بوضع برامج ذات فاعلية عالية تسهم في إنقاص الوزن تقترن 

ببرامج للتمارين الرياضية والعالج السلوكي.

دشنت مجموعة 
د.سليمان الحبيب 
الطبية التطبيق 

الفعلي للعالج بأحدث 
تقنية عالمية لعالج 

السمنة اوبالون
 ،OBALON
ضمن خطتها 

اإلستراتيجية لمواكبة 
آخر التطورات 

التكنولوجية في مجال 
التشخيص والعالج في 

مختلف التخصصات 
السيما الدقيقة.
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حل مبتكر غير جراحي
تقدم تقنية أوبالون OBALON حاًل مبتكرًا غير جراحي للقضاء على السمنة والحصول 
ءاتها العالجية سوى 15 دقيقة  على قوام رشيق خالل 12 أسبوعا فقط، إذ ال تستغرق إجرا
فقط في عيادة الطبيب، إذ إنها تحتوي على بالون متصل بأنبوب رفيع يتم تعبئته بغاز 
النيتروجين خفيف الوزن ليتمدد بكل حرية لتشغل حيزًا داخل المعدة ما يساعد المريض 

على الشعور بالشبع بشكل أسرع. 

معدالت أمان عالية
وتوفر تقنية أوبالون معدالت أمان عالية جدًا ألن العالج بها يتم من دون أي تدخالت 
جراحية، كما أن المريض يستطيع العودة إلى عمله ونشاطه مباشرة بعد وضع البالون، حيث 



لمرضى السمنة، وُتجرى بقص المعدة طوليًا لتصغير حجمها فتصبح 
على شكل أنبوب ، وتتميز هذه العملية بأن المريض يفقد شراهته 
من  جدًا  بسيطة  كمية  تناول  بعد  بالشبع  ويشعر  لألكل،  المفرطة 
الطعام. كما أن قص المعدة بشكل طولي ال يفقدها أيا من وظائفها 
ويعد هذا الخيار الجراحي أكثر انتشارًا في اآلونة األخيرة لما أثبته من 

نتائج فعالة في إنقاص الوزن بأقل المضاعفات المحتملة.

تحوير األمعاء
المعدة  حجم  تصغير  على  األمعاء  تحوير  عملية  تعتمد  فيما 
جراحيًا ثم توصيلها من جديد باألمعاء، بحيث يمر الطعام في هذا 
عملية  لتقل  الهضم  بعصارة  يختلط  أن  دون  من  األمعاء  من  الجزء 

االمتصاص واستفادة الجسم من الطعام الذي يتناوله المريض.

بالون المعدة
يستخدم بالون المعدة للمرضى الذين يعانون سمنة غير مفرطة 
وال يتجاوز مؤشر كتلة الجسم لديهم أكثر من 35 %. وهي تعمل 

على تقليل كمية األكل الذي يتناوله المريض. 
البالون إلى المعدة عن طريق منظار من الفم تحت  ويتم إدخال 
تأثير أدوية مهدئة، حيث يتم نفخ البالون داخل المعدة بسائل خاص 
مدة سنة  المعدة  داخل  يبقى  البالونات  من  الحديث  النوع  أن  علمًا 

كاملة، وقد يصل إنقاص الوزن إلى 30 كجم.

ربط المعدة
المعدة بالحلقة،  الربط  أو تحزيم  ويقوم أطباؤنا بإجراء عمليات 
وهي إحدى العمليات الناجحة لعالج السمنة،  وتتميز بسهولة إجرائها 
بالمنظار الجراحي خالل ساعة واحدة أو أقل، وهي من جراحات اليوم 
إلى  يحتاج  وال  شديدة  بآالم  بعدها  المريض  يشعر  التي ال  الواحد 
من  تعد  أي مضاعفات خطيرة، حيث  عنها  ينتج  كذلك ال  تنويم، 
العمليات اآلمنة جدًا وتؤدي إلى اإلحساس باالمتالء بعد تناول وجبات 
صغيرة وتمنح المريض نقصًا ملحوظًا في الوزن بما يعادل 50 % 

من الوزن الزائد تقريًبا.

عالج األمراض المصاحبة
 كما توفر هذه العمليات للمريض عالج معظم األمراض المزمنة 
المصاحبة للسمنة؛ مثل داء السكري بنسبة 30 %، وارتفاع ضغط 
الدم بنسبة 50 %، وارتفاع الدهون بالدم بنسبة 56 %، والتهاب 
بنسبـــة  النوم  أثناء  واالختناق   ،%  46 بنسبة  المفاصل  واحتكاك 
44 %، وارتجاع حمض المعدة إلى المريء بنسبة 37 %، وأمراض 
شرايين القلب التاجية بنسبة 10 %، والربو بنسبة 10 %، وعدم 

التحكم في التبول بنسبة 9 %.

تدبيس المعدة
المتاحة  الجراحية  الخيارات  بين  من  المعدة  تدبيس  يعد  فيما 

تحوير األمعاء 
األنسب للسمنة الحادة 

و“بالون المعدة” 
أحد الحلول 

حزام املعدة

بالونة املعدة

تدبيس املعدة
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ربط المعدة.. طريقة 
آمنة وأكثر شيوعًا 

بأوروبا والتدبيس ذو 
فاعلية كبيرة 



الرعاية المركزة

يشغل المستشفى واحدًا من أكبر أقسام العناية المركزة في مستشفيات المملكة حيث 
يبلغ عدد األسرة به أكثر من 92 سريرًا منها 50 للعناية بحديثي الوالدة والخدج، 

و22 للرعاية العامة، و20 للعناية القلبية المتخصصة، وذلك لتوفير الرعاية الصحية 
المتميزة للمرضى من جميع الفئات العمرية.

عناية قلبية متخصصة CCU للحاالت 
الحرجة ومصابي الجلطات

طاقم مؤهل ومتخصص
يعمل بالقسم طاقم طبي مؤهل ومتخصص 
إشراف  تحت  المركزة  العناية  ءات  إجرا في 
الساعة  مدار  على  متخصصين  استشاريين 
إضافة إلى كوادر تمريضية  ذات خبرة عالية 

لمراقبة المريض أواًل بأول.

غرف للعزل الصحي بالضغط السلبي
تضم وحدة العناية غرفًا مخصصة للعزل الصحي منعًا النتقال      
Negative pres-       ، ومزودة بأنظمة شفط وعزل للهواء
َأِسرة  إلى  إضافة  الصناعي  التنفس  أجهزة  من  كبير  وعدد   sure
العناية المركزة لألطفال، وتم تأمين أجهزة مراقبة مركزية تضمن 

المتابعة المستمرة إضافة إلى أحدث أجهزة تخطيط القلب.

خدمات متكاملة لحديثي الوالدة
فيما يقدم مستشفى د.سليمان الحبيب بالتخصصي خدمة متكاملة 
لألطفال الخدج وحديثي الوالدة في واحدة من أكبر وحدات للرعاية 
المركزة NICU التي تم تجهيزها وفقًا ألعلى المعايير والمقاييس 
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العناية الحثيثة 
لألطفال والكبار 

وحديثي الوالدة والخدج 
على مدار الساعة 

العالمية بسعة 50 حاضنة  من GE تغطي 
كل الحاالت.

الحاضنات األفضل عالميًا
 Giraffe OMNI حاضنات  وتتميز 
BED بأنها األفضل عالميًا، إذ تقوم بضبط 
وجود  مع  الطفل  وزن  حسب  آليًا  الحرارة 
رفع  على  القدرة  مميزاتها  ومن  والحاضنة،  الطفل  لحرارة  مجسات 
والحفاظ على حرارتها حتى عند  الحرارة خالل وقت قصير،  درجة 
فتح النوافذ وذلك من خالل مشعات حرارية إضافية وستائر هوائية 
الكهربائي  التيار  عن  فصلها  عند  الحاضنة  هذه  أن  كما  حرارية. 
تحتفظ بحرارتها لمدة كافية لنقل أي حالة حرجة من غرفة الوالدة 

إلى قسم الخدج.

معقمات تحمي الطفل من الجراثيم
بها،  والتحكم  الرطوبة  نسبة  ضبط  الحاضنة  خالل  من  وباإلمكان 
لدى  معقمات  بوجود  نظيراتها  عن   Giraffe حاضنات  وتتميز 

أجهزتها النافثة للرطوبة ما يحمي الخديج من كل أنواع الجراثيم.



غرف عمليات رقمية مجهزة وفق المعايير األمريكية 

غرف العمليات 

حرص مستشفى د. سليمان 
الحبيب بالتخصصي  على 
االلتزام الصارم بوسائل 

التعقيم وسبل مكافحة انتشار 
العدوى، وذلك لإلسهام 

بشكل كبير في اإلسراع بشفاء 
مراجعيه، تتم التدخالت 

الجراحية بأحدث التقنيات 
الجراحية مثل المناظير 

والجراحات المجهرية الدقيقة، 
كذلك فإن غرف العمليات 

مجهزة بأدق التقنيات 
الجراحية المتقدمة وأحدثها.

المستشفى ضمن المستشفيات 
األفضل للخدمات الجراحية والعمليات 

لهذا العام

اهتمام عالي المستوى بالتعقيم ومكافحة 
العدوى لحماية المريض

التميز على مستوى الشرق األوسط
الجراحية  الخدمات  في  التميز  جائزة  على  المستشفى  وقد حصل 
 Excellence in Surgery Services Award والعمليات

من بين مستشفيات العالم العربي والشرق األوسط لهذا العام.
المؤهالت  الجراحين ذوي  أمهر  الجراحة طاقمًا من   ويضم قسم 
العالية والخبرات المتميزة، وذلك للتشخيص وعالج مختلف الحاالت 

في التخصصات الجراحية كافة.

غرف عمليات رقمية 
إنها  إذ   ،Digital OR الرقمي بالنظام  العمليات  غرف  تعمل 

المريض  بيانات  لعرض  والجودة  الدقة  عالية  بشاشات  مزودة 
الجراحية  العمليات  أثناء  في  أعلى  دقة  يتيح  ما  الجراحة  وخطوات 
وتعمل باللمس touch screen لمزيد من السرعة واإلنجاز في 
العمل، كما أن هذا النظام يسهم كثيرًا في اتخاذ القرارات الجراحية 
إيجابيًا على  ينعكس  ما  الجراحة،  يزيد من فاعلية  سريعًا وبشكل 

المريض ويسهم في تلقيه للعالج المناسب في الوقت المثالي. 

استخدام أدوات الجراحة لمرة واحدة
يستخدم طاقم غرف العمليات أدوات الجراحة لمرة واحدة فقط 
أن مختلف  كما  إجراؤها،  يتم  التي  العمليات  نجاح  ينعكس على  ما 

3435
الشركات  كبريات  من  تأمينها  يتم  الجراحية  واألدوات  التجهيزات 
  GE health careللغازات الطبية و Draeger العالمية مثل
والتخدير،  التشخيصي  والتصوير  الحيوية  العالمات  مراقبة  ألجهزة 
واألجهزة  األدوات  في  المتخصصة  الشركات  من  كثير  إلى  إضافة 

الجراحية والطبية.

مكافحة العدوى وانتشار األمراض
كما تم عزل الحوائط واألرضيات بمواد مضادة للبكتريا والجراثيم 
وفقًا  عالية  بدقة  الهواء  وتنقية  لفلترة  متقدمة  بنظم  ومزودة 
وهناك  والمعايير،  للمقاييس  الوطني  األمريكي  المعهد  لمواصفات 
نظام للتخلص من غازات التخدير الزائدة ونظام عزل غرف العمليات 

عن الهواء الخارجي.

ءات صارمة في التعقيم إجرا
كذلك فقد تم تزويد غرف العمليات بوحدة تحكم إلكتروني 
لمنع دخول أدق ذرات الغبار التي يصل حجمها إلى أقل من واحد 

ءات صارمة في التعقيم. ميكرون، واتباع إجرا

ءات متخصصة في التخدير كفا
ءات عالمية متخصصة في التخدير  إضافة إلى استقطاب كفا
ومن حملة أعلى الشهادات ومدربة بشكل متميز تضمن اختيار 
المريض  تناسب  التي  المثلى  والطريقة  المناسبة  الجرعات 

يدعمها تأمين أحدث أنواع أجهزة التخدير. 
المستشفى  قام  شاملة  صحية  رعاية  تقديم  في  واستمرارًا 
بتخصيص وحدة متكاملة لعالج األلم، تقوم بتخفيف حدة اآلالم 
باستخدام وسائل متنوعة تختلف وفقًا لطبيعة الحالة وشدتها.



زراعة المفاصل 
خيارك األفضل 

للتخلص 
من آالم الركبة 
والورك نهائيًا

العظام والعمود الفقري

يقع مفصل الركبة الطبيعي عند 
التقاء عظمة الفخذ مع عظمة الساق، 

وفي الشخص الطبيعي تكون هذه 
األجزاء مغطاة بطبقة غضروفية 

تمتص الصدمات وتؤمن حركة سلسة 
للمفصل. ولكن عندما تقل كمية هذه 

الطبقة الغضروفية يصاب المريض 
بالخشونة أو االحتكاك أو التآكل أو 

التهاب المفاصل، وهذا ينتج عن تآكل 
الغضاريف بسبب التقدم في السن، أو 

زيادة الوزن، أو بعض عادات االستخدام 
الخاطئ لمفصل الركبة عند الجلوس أو 

المشي، كما أنه قد يحدث نتيجة لبعض 
األمراض الروماتيزمية التي تؤدي إلى 
تآكل الغضروف وفي بعض الحاالت 
يكون المرض نتيجة إصابة شديدة 

للركبة أو األربطة المحيطة بها. 

أعراض متنوعة
أما األعراض فعادة ما تكون آالمًا حول الركبة تختلف في شدتها 
وتزداد مع الحركة خصوصًا عند المشي وصعود الدرج والجلوس على 
اآلالم تورم  الصالة. وقد يصاحب هذه  الركبتين عند  أو ثني  األرض 

حول الركبة أو تيبس وصعوبة في حركتها. 
أما في الحاالت المتقدمة فقد يؤدي المرض إلى تقوس في األطراف 

السفلية وصعوبة في المشي ولو لخطوات قليلة. 

الرنين المغناطيسي دقة في التشخيص 
للركبتين، وفي بعض  بإجراء أشعة سينية  التشخيص  فيما يكون 
األحيان يتم إجراء أشعة رنين مغناطيسي وبعض التحاليل المخبرية. 

منظار الركبة
العالج في المراحل األولى من المرض يكون تحفظيًا وفي حال فشل 
العالج التحفظي فإنه في هذه الحالة يجب اللجوء إلى العالج الجراحي 
الذي قد يكون عملية منظار الركبة، وهي عملية سهلة إال أنها تصلح 
في الحاالت المتقدمة، وكذلك عمليات تعديل األطراف السفلية وهي 
في  تقوس  نتيجة  ويكون  بدايته  في  المرض  يصبح  عندما  ناجحة 

الساقين. 

الحل األمثل والنهائي
إزالة  خاللها  يتم  عملية  فهي  الركبة  مفصل  تغيير  عملية  أما 
الغضروف المتآكل واستبداله بأجزاء مصنوعة من معدن التيتانيوم 
ولدائن بالستيكية طبية فائقة الجودة، وبذلك يتم القضاء على األلم 

الناتج عن احتكاك الغضاريف المتآكلة بعضها ببعض.
وتجري كل عام أكثر من مليون عملية استبدال مفصل ركبة في 
األلم  إلزالة  الجراحية  العمليات  أفضل  من  وهي  العالم  أنحاء  جميع 

وإعادة المرضى لممارسة حياتهم بشكل طبيعي. 

أكثر العمليات نجاحًا في العالم
من  الصناعية  المفاصل  واستبدال  زراعة  جراحات  أصبحت  وقد 
أكثر العمليات نجاحًا في هذا الوقت بعد دخول كثير من التقنيات 
التي زادت من جودة المفاصل الصناعية ومكنت كثيرين من المرضى 

من ممارسة نشاطهم الطبيعي والسجود والركوع بشكل متميز، 
تقنية من خالل  الجراحي  التدخل  من  قدر  بأقل  تجرى  وأصبحت 

Minimally Invasive  أو ما يعرف بتقنية الجرح الصغير 
مع عدم الشعور باأللم، وأتاحت أعلى قدر من األمان وأقل نسبة 
اليومي، وتتناسب مع حالة كبار  للنشاط  األلم وعودة أسرع  من 
الناتج عنها  المسكنات والجرح  الذين يعانون كثرة تناول  السن 
الجديدة تمنح  التقنية  التقليدية وتلك  الجراحات  أقل بكثير من 

المريض االستجابة السريعة للعالج الطبيعي والتأهيلي.

مرونة وثبات أكبر
كما أن المفصل الجديد أصبح أكثر مرونة وثباتًا ويسمح بثني 
الركبة ألكثر من 120 درجة ويتيح قدرة أكبر على تحريك القدم 
بعد العملية. وتلك الجراحة يتم إجراؤها للمرضى المصابين بتآكل 

شديد في الركبة.
وفي هذه الجراحة يتم استبدال األسطح المتهالكة من عظام 
الفخذ والساق والصابونة بأجزاء صناعية، بحيث يختفي األلم الناتج 
فى  الحركة  مدى  ويزداد  ببعض  بعضها  العظام  احتكاك  عن 
الركبة، كما أن من مزاياها أن أي اعوجاج بالساق يتم إصالحه من 

خالل الجراحة نفسها.
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تتحمل رقبة اإلنسان كثيرًا من األعباء، ومع أن وظيفتها األساسية 
المختلفة  االتجاهات  والمساعدة على توجيهه في  الرأس  هي حمل 
للحركة كااللتفات والنظر، إال أن تلك ليست مهمة سهلة. وإذا ما أضفنا 
إلى هذا صعوبة وضعها بشكل صحيح واستخدامها بطريقة مناسبة 
لهيئتها وتراكيبها الداخلية، أدركنا سبب شيوع شكوى كثيرين من 

آالمها المزعجة.

مشكالت صحية متنوعة
يشعر  حيث  اآلالم  من  كثيرًا  الرقبة  على  المتزايد  الضغط  يسبب 
تزيد  وقد  عضالتها،  في  وتصلبًا  وتيبسًا  الرقبة  في  بألم  الشخص 

وسببًا  لأللم  تعرضًا  األجزاء  أكثر  أيضًا  تكون  فقد  لذا  حماية،  الفقري 
لشكاوى كثير من المرضى. وعمومًا تنتج آالم الرقبة عن اإلجهاد والجلوس 
الخاطئ بشكل مستمر لساعات طويلة على المكتب أو الكمبيوتر أو أثناء 
قيادة السيارة، وقد يكون ألم الرقبة ناتجًا عن خشونة الفقرات العنقية 

التي تحدث نتيجة طبيعية للتقدم في السن. 

التنميل وضعف األطراف
ويعد حمل األشياء الثقيلة وممارسة بعض الرياضات مثل ركوب الخيل 
من األسباب التي تؤدي أيضًا للشعور باأللم، أما اآلالم األكثر شدة التي 
في  بالضعف  والشعور  التنميل  مع حدوث  العلوية  األطراف  في  تنتشر 
أو خشونة  انزالق غضروفي عنقي  نتيجة  العلويين فقد تكون  الطرفين 
واألورام  كااللتهابات  أخرى  أسباب  بجانب  األعصاب،  على  ضغط  مع 

واإلصابات.  

الحل الجراحي
يعد الحل الجراحي لالنزالق الغضروفي في الفقرات العنقية من الجراحات 
هذه  تستغرق   .%  95 تفوق  جدًا  عالية  نجاح  نسب  ذات  الروتينية 
في  وتتم عن طريق جرح صغير  والنصف،  الساعة  نحو  عادة  الجراحة 
الجزء  استئصال  خالله  من  يتم  للعنق  األمامية  بالناحية  الجلدية  الثنايا 
المنزلق من ديسك المريض ورفع الضغط عن األعصاب والنخاع الشوكي. 
بعد ذلك قد يلجأ الجراح المعالج إلى زرع قطعة أو شريحة طبية مكان 
غضروف  زرع  يمكن  األحيان  بعض  وفي  إزالته.  تمت  الذي  الغضروف 
القيام والمشي بعد  للمريض  المصاب، ويمكن  الغضروف  صناعي مكان 

العملية بيوم واحد، والخروج من المستشفى خالل يومين أو ثالثة.
 ويتم خالل هذه العمليات أخذ جميع االحتياطات للحد من حدوث أي 

مضاعفات لضمان نجاحها بإذن الله.
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هذه األعراض مع العمل الطويل في وضع الجلوس أو الوقوف، كما 
قد يسمع المريض صوت احتكاك أو طرقعة مع حركة الرقبة، وربما 
األعصاب  جذور  على  الضغط  ومع  والدوار،  بالصداع  أيضًا  يشعر 
الضعف  أو  األلم  أو  بالتنميل  المريض  يشعر  قد  العنقية.  بالفقرات 
الحاالت  في  بالساقين  أو  واألصابع  واليدين  الذراعين  عضالت  في 
الشديدة، وفي الحاالت األكثر تقدمًا للمرض قد تؤدي إلى صعوبة في 

المشي والتحكم بالبول أو استعمال اليدين. 

خشونة الرقبة واالنزالق الغضروفي من أهم األسباب
تحمل الرقبة 15 % من وزن الجسم لكنها تعد أقل أجزاء العمود 

آالم الرقبة مرض شائع ... وجراحات 
االنزالق الغضروفي للفقرات العنقية بسيطة 

ونتائجها عالية    

يمكن للمريض القيام والمشي بعد 
العملية بيوم واحد، والخروج من المستشفى 

خالل يومين أو ثالثة



35 عيادة مجهزة
إذ تم تخصيص نحو 35 عيادة مجهزة، إضافة إلى وحدة خاصة 
عالوة  األطفال،  قلب  وجراحات  لقسطرة  وأخرى  األطفال،  لطوارئ 
على وحدات العناية المركزة لألطفال PICU وحديثي الوالدة والخدج 

NICU وغيرها من المراكز التشخيصية والعالجية .

جراحات األطفال
مثل  والمعقدة  االعتيادية  األطفال  جراحات  المستشفى  يجري 
خصوصا  الخلقية،  والتشوهات  العيوب  لعالج  المخصصة  العمليات 
والحجاب  والرئتين  والبنكرياس  والكبد  الهضمي  بالجهاز  يتعلق  ًما 

الحاجز وزرع القسطرة الوريدية المركزية.

عمليات اليوم الواحد
عمليات  أيضًا  التخصص  هذا  يشمل  كما 
وفتق  )الصفاق(  اإلربي  بأنواعه  الفتق 
إلى تثبيت الخصية الهاجرة،   السّرة،  إضافة 
والختان، واستئصال الزائدة الدودية،  كذلك 
الهضمي  الجهاز  بجراحات  يتعلق  ما  كل 
المناظير،  جراحات  وأيضًا   األطفال،  عند 

عالج  على  عالوة  الصّماء،  الغدد  وجراحات  الواحد،  اليوم  وجراحات 
إصابات الحوادث المرورية والمنزلية.

وحدة أمراض الدم واألورام
خدماتها  األطفال،  عند  واألورام  الدم  أمراض  وحدة  تقدم  كما 
التشخيصية والعالجية للمصابين بأمراض الدم الوراثية والثالسيميا، 
الذين  وكذلك  العظمي،  النخاع  أمراض  يعانون  الذين  إلى  إضافة 

يخضعون لعالج األورام وأمراض الهيموجلوبين.

تشخيص األمراض الوراثية
الوراثية،  الدم  أمراض  وعالج  التشخيص  الوحدة  هذه  في  ويتم 
اضطرابات  وكذلك  المنجلي،  الدم  وفقر  الدموية،  الصفائح  وتكّسر 
كرّيات الدم الحمراء، والثالسيميا، وأيضًا أورام الدم الحميدة والخبيثة  

وأمراض خضاب الدم.

االضطرابات العصبية
وفرت وحدة األمراض العصبية كل األجهزة المتخصصة في إجراء 
تخطيط األعصاب والكشف الدقيق عن األمراض العصبية مثل الرنين 
المغناطيسي والتصوير الطبقي المقطعي والنووي وغيرها، وتمتلك 
لألطفال  التي تساعدها على تقديم رعاية متكاملة  اإلمكانات  كل 

المصابين باالضطرابات العصبية المختلفة.

التخصصات كافة
كما يوفر المركز إلى جانب ما سبق ، الرعاية التشخيصية والعالجية 
وكذلك  األطفال،  عند  الهضمي  الجهاز  وأمراض  الصدرية  لألمراض 
المستشفى  أن  على  عالوة  الصماء،  والغدد  والسكري  النمو  مشكالت 
والعظام  العيون  تخصصات  في  مؤهلين  استشاريين  استقطب 

والمسالك البولية لدى األطفال.

مركز طب وجراحة األطفال .. مرجع تشخيصي 
وعالجي لجميع التخصصات

األطفال

حرص مستشفى د.سليمان الحبيب بالتخصصي، على استقطاب 
كفاءات طبية من المؤهلين تأهياًل علميًا عاليًا في جميع التخصصات 

الدقيقة لألطفال ، وذلك بإنشاء مركز متكامل يمثل مرجعًا تشخيصيًا 
وعالجيًا في المملكة لجميع أمراض األطفال.

استشاريون مؤهلون 
في تخصصات أمراض 
الدم واألورام والجهاز 
الهضمي ومشكالت 

النوم
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التقويم الدقيق 
لمرضى األسنان 

واألورام بأول جهاز 
 CT scan مقطعي

في نوعه

األسنان

يضم مستشفى د.سليمان الحبيب 
بالتخصصي أحد أكبر مراكز طب 

وجراحة الفم واألسنان بالشرق 
األوسط، إذ إن به نحو 42 عيادة 

متخصصة مزودة بأحدث التقنيات، 
وأن كبائن األسنان في تلك العيادات 

مصممة من قبل مصمم سيارات 
الفيراري، ويتم تطبيق نظام التعقيم 
اآللي بشكل كامل على مراحل تقديم 

الخدمة الطبية كافة. 

تجهيزات وفق معايير الجودة العالمية
المركز مجهز بطريقة تتالءم مع معايير الجودة العالمية وأنظمة 
مكافحة العدوى المتخصصة، ومزود بوحدة تعقيم آلية مصممة وفق 
أعلى طراز لضمان نظافة وتعقيم األدوات، كما يضم أجهزة تصوير 
الفك واألسنان باألشعة المقطعية ثالثية األبعاد CT scan  وهي 
الرعاية الصحية في هذا المجال، لتسهم  آخر ما أنتجته تكنولوجيا 
في الحصول على تقويم  دقيق  لحالة الفك واألسنان لمرضى زراعة 

األسنان واألورام.

إنجاز الحشوات في جلسة واحدة
المركز كذلك معماًل متكاماًل مجهزًا بتقنيات هي األحدث  ويضم 
خالل  والحشوات  التركيبات  إنجاز  على  تساعد  عالميًا،  نوعها  في 
الذي   CAD/CAM SESTYM نظام  منها  فقط،  واحدة  جلسة 
ن األطباء من الحصول على صور رقمية عالية الوضوح والدقة،  يمكِّ
التقنية  على  يعتمد  الذي  األبعاد  ثالثي  السيريك  نظام  إلى  إضافة 
المحوسبة في إعداد التلبيسة بشكلها النهائي داخل معاملنا ما يوفر 

على المريض عناء أخذ المقاسات بالطريقة التقليدية.

تشخيص دقيق
في  المركز  بهذا  األسنان  مريض  عالج  في  األولى  المرحلة  تتمثل 
تشخيص حالته بدقة، إذ يوجد نظام كاميرا متصل بكرسي األسنان 
 Diego مع شاشة تسمح للمريض أن يرى حالته، كما يتوافر جهاز
Dent - الذي يساعد على كشف حاالت التسوس ومشكالت األسنان 

بدقة. 
استشاريون عالميون

واألسنان  الفك  لتصوير  متخصص  جهاز  أول  المركز  هذا  ويضم 

مركز شامل 
معقم آليًا ويطبق 
طرقًا حديثة في 
التخدير والقضاء 

على األلم

تقديم خدمات  مع   CT scan األبعاد  ثالثية  المقطعية  باألشعة 
مواصفات  أرقى  وتطبق  العالمية  المعايير  مع  تتوافق  متنوعة 
للمرضى  وراحة  فاعلية  وأكثرها  الوسائل  بأحدث  واألمان  السالمة 
العلمية  الدرجات  أفضل  على  حاصلين  استشاريين  بإشراف  وذلك 

ولديهم خبرات عملية طويلة في هذا المجال. 

طفرة تقنية
الفم  وجراحة  طب  في  تقنية  طفرة   CT scan جهاز  يمثل 
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جراحات اللثة
يتم في هذا المركز إجراء جميع أنواع عمليات جراحات اللثة 
التجميلية وعالج أمراض اللثة واألنسجة الداعمة بالطرائق الوقائية 
أو التحفظية أو الجراحية باستخدام  تقنية الليزر والحشو وترميم 

األسنان الدائم.

حاالت خاصة 
إضافة إلى الدور العالجي الذي يقوم به مركز طب األسنان في 
المستشفى للحاالت التقليدية والمعروفة في هذا المجال فإن هناك 
الشاملة  العناية  منها  لعالج عدة حاالت  مهارات طبية خاصة 
واإلرشادات  النصائح  وتقديم  األسنان،  وتنظيف  الفم  بصحة 
وخصوصًا طرائق وقاية األسنان التي تشمل األطفال والبالغين، 
تحليل ودراسة األسنان ووضع الخطة العالجية الخاصة بها وذلك 
في  يتوافر  حيث  والفكين  لألسنان  الرقمي  التصوير  إجراء  بعد 
القسم واحد من أحدث أجهزة التصوير الرقمي وأفضلها عالميًا. 

الجراحة النهارية ألسنان األطفال
نوعية  رعاية  واألسنان  الفم  وجراحة  طب  مركز  يوفر  كما 
متخصصة في وحدات الجراحة النهارية ألسنان األطفال، حيث يتم 
إجراء كافة العالجات المطلوبة ألسنان الطفل ويغادر المستشفى 
إلى  إضافة  الخوف،  أو  باأللم  الشعور  دون  من  نفسه  اليوم  في 
الخاصة والسيطرة على  توفير خدمة خاصة لذوي االحتياجات 

العادات الفموية غير المرغوبة لدى األطفال. 

نظم حديثة لزراعة األسنان
زراعة  مجال  في  التقنية  النظم  أحدث  األسنان  مركز  ويعتمد 
الزراعة  وتتم  التصميم،  في  الكمبيوتر  على  يعتمد  الذي  األسنان 
من دون إحداث جراحة في اللثة باستخدام القالب الجراحي، وتحتاج 
هذه الحالة إلى المسح اإلشعاعي المقطعي، حيث يحصل استشاري 
زراعة األسنان على التقرير من أخصائي األشعة وبعد ذلك يستطيع 
عمليًا أن يستخدم البرمجيات لتحديد مكان الزراعة بواسطة نظام 
ثالثي األبعاد 3D وهذه البيانات تستخدم لتصميم القالب الجراحي 
بواسطة جهاز متخصص يظهر الحالة التشريحية بدقة متناهية ما 

يوفر الدقة المطلوبة لوضع غرزات األسنان في أماكنها الصحيحة.

دقة عالية وسالمة تامة
تمتاز هذه العملية غير الجراحية البسيطة بأنها عملية قصيرة 
بجانب السالمة التامة في إجرائها، حيث يتم تحديد مكان الغرزات 
واختصار  والتورم،  األلم  قلة  إلى  إضافة  العملية،  قبل  مسبق  بشكل 

الزيارات لطبيب األسنان، وإمكانية توفير التركيبة مباشرة. 
تركيبة  عمل  إمكانية  التقنيات  تلك  وفرت  فقد  كذلك 
يساعد  ما  وهو  المزروعة  الغرسات  على  فورًا  تجميلية 
العملية  حياته  أنشطة  كل  لممارسة  العودة  على  المريض 

واالجتماعية.

التعقيم 
ءات  إجرا تطبيق  على  الشديد  بالحرص  المركز  ويتميز 
وفق  بها  التقنيات  أحدث  واستخدام  التعقيم  في  صارمة 
أول وحدة  المركز يضم  إن  األمريكية حيث   CDC منظمة 

يتيح  بشكل  ومصمم  اآللي،  للتعقيم  األوسط  الشرق  في  نوعها  في 
للمراجعين اإلطالع على الخطوات والتحضيرات كافة.  

وداعًا لأللم
نتبع أساليب وطرائق حديثة في التخدير حتى يودع مراجع قسم 
الوريدية  بالحقنة  أو  الموضعي،  التخدير  باستخدام  األلم  األسنان 
المهدئة إضافة إلى التخدير بغاز أكسيد النيتروز والتخدير العضلي 

والكامل.

الدقيق  التقويم  من  ن  ُيمكِّ حيث  واألسنان 
األسنان  زراعة  لمرضى  واألسنان  الفك  لحالة 
يتمتع  الجهاز  وهذا  والخراجات،  واألورام 

بدرجة أمان عالية.

تقنيات متطورة 
 كذلك فقد تم تأمين أجهزة أخرى متطورة وحديثة من بينها      
Digi-       أشعة البانوراما، وجهاز التصوير الشعاعي التلفزيوني

استخدام  ويمكننا   ،tal Camera ،Intra Oral Camera
جهاز السيريك من إنجاز التلبيسات في أقل من نصف ساعة فقط ما 
يوفر الوقت كثيرًا على المريض، فيما يتم عالج التسوس بتقنيات 

 bio laze ليز  والبيو  الليزر  منها  عدة 
.water laze والواتر ليزر

رعاية متميزة بصحة الفم واألسنان
بصحة  متميزة  رعاية  المركز  هذا  يوفر 
خدماته  يقدم  كما  والعالجي،  الوقائي  بفرعيها  واألسنان  الفم 
لجميع الفئات العمرية ويضم وحدة متخصصة لزراعة األسنان 
الفورية، وقسمًا متكاماًل لطب األسنان التجميلي يقدم لمراجعيه 
أحدث الصيحات في مجال تبييض األسنان بالتلبيسات والوجوه 
التصبغات  وإزالة  اللثة  التجميلية وتقشير  الحشوات  أو  الخزفية 

اللثوية. 
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Cad Cam System أحدث نظام 
تصوير رقمي ثالثي األبعاد.. لدقة أكثر 

ونتائج أفضل

التطور التقني جعل 
زراعة األسنان أكثر 

دقة وبال ألم 



  Wave Light يعالج ُبعد النظر لمن تجاوزوا 
Q-Value األربعين بتقنية

العيون 

تتوافر بقسم العيون في 
مستشفى د.سليمان الحبيب 

منظومة متكاملة لتقديم 
الرعاية الصحية لجميع 

المراجعين، حيث تشمل 
خدمات هذا القسم عمليات 

تصحيح النظر بالليزر 
والليزك وعالج الماء األبيض 

واألزرق وأمراض الشبكية 
والحول عند األطفال.

فحوصات دقيقة 
قبل عمليات الليزك 

الختيار التقنية األنسب 
لكل حالة

الـPHACO إلزالة الماء 
األبيض بالموجات فوق 

الصوتية في 15  دقيقة  
من دون غرز

ليزك وليزر العيون
تم تأمين عدد من أحدث التقنيات واألجهزة من بينها جهاز 
Wave Light EX500 الذي يتميز بسرعته العالية لعالج 
كل نقص أو زيادة على الحد الطبيعي لرؤية العين، وهذا الجهاز 
في  للمتقدمين  النظر  بعد  لمعالجة   Q-Value بتقنية  مزود 

العمر.

قدرة بصرية حادة
لتصحيح عيوب  متعددة  حلواًل  الحديثة  التقنيات  وفرت  لقد 
اإلبصار تتميز بأنها تغني عن ارتداء النظارة والعدسات الالصقة 
نهائيًا، وتتيح للمريض التمتع بقدرة بصرية حادة لياًل ونهارًا مع 

دقة النتائج والسرعة ودرجات األمان العالية.

عمليات الماء األبيض
بالموجات  األبيض  الماء  لعالج   PHACO جهاز القسم  ن  أمَّ
كما  والفاعلية،  األمان  من  عالية  درجة  يوفر  ما  الصوتية  فوق 
أن آلية عمل الجهاز تحافظ على سالمة خاليا البطانة الداخلية 
إجراء  للعين طوال فترة  الداخلي  الضغط  للقرنية، ويحافظ على 
العملية، وتتم العملية من دون غرز وتستغرق 15 دقيقة فقط.

تشخيص مشكالت الشبكية ومعالجتها
الجودة  عالية  وعالجية  تشخيصية  خدمات  القسم  يقدم 
أو  الشبكي  االعتالل  لمرضى  باإلضافة  األزرق،  الماء  لمصابي 
أمراض  من  وغيرها  العين  على  السكري  بمضاعفات  المصابين 
واألكياس  الربيعي  والرمد  العين  جفاف  مثل  الشائعة  العيون 

الدهنية وغيرها.

عالج الحول عند األطفال
إضافة إلى ما سبق فقد خصص المستشفى وحدة متكاملة لعالج 
وإجراء جراحات الحول المختلفة وتشخيص وعالج كافة المشكالت 
المرضية األخرى التي تصيب عيون األطفال مثل الكسل البصري 
والحاصلين  المؤهلين  االستشاريين  من  نخبة  خالل  من  وغيرها 

على أعلى الشهادات.

فحوصات دقيقة
ويحظى المريض في هذا القسم باهتمام خاص وُتجرى له فحوصات 
دقيقة جدًا قبل إجراء أي تدخالت عالجية الختيار ما يتالءم معه من 
األجهزة والتقنيات ليحصل على أفضل نتيجة ، كذلك فنحن نحرص 
التعقيم  درجات  أقصى  تلتزم  آمنة  صحية  بيئة  توفير  على  دومًا 

للحفاظ على سالمة العين ومنع انتشار العدوى.

حلول مبتكرة
اإلبصار  عيوب  يعانون  لمن  مبتكرة  عالجية  حلواًل  نوفر  كما 
مرضى  وكذلك  االستجماتزم(   – وقصره  النظر  طول   ( الشديدة 

القرنية المخروطية والرقيقة ، وجراحات الشبكية.
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مناظير الجهاز الهضمي 

مناظير الجهاز الهضمي واحدة من أهم وأدق الوسائل الطبية في التشخيص 
وعالج كثير من أمراض المعدة والمريء والقولون وغيرها، وتؤدي دورًا حيويًا 

في الكشف المبكر عن األورام السرطانية وعالجها في مراحلها األولى. 
ومن هذا المنطلق حرص المستشفى على تجهيز وحدة مناظير الجهاز 

الهضمي وفق أرقى المعايير العالمية.

اكتشاف األورام في بدايتها
عن  والكشف  التشخيص  في  جدًا  عالية  دقة  المنظار  يوفر 
األورام السرطانية في بداياتها  لكونه يقدم رؤية مباشرة مع 
قدرة تكبيرية فائقة لرؤية أي آفات قد تكون خافية على أجهزة 
كبريات  توصيات  مع  يتوافق  ما  وهو   ، التقليدية  التشخيص 
الهيئات والمؤسسات الصحية العلمية المتعلقة بالكشف المبكر 

عن األورام ومكافحتها بالطرائق التشخيصية المتطورة.

أنواع المناظير
بعد  تتم  بسيط  إجراء  والمناظير 
يشعر  ال  بحيث  مهدئة  أدوية  استخدام 
من  أنواع  عدة  ولها   ، آالم  بأي  المريض 
المريء، حيث يستخدم في  أهمها منظار 
وذلك  المعدة  حامض  ارتجاع  تشخيص 
عند وجود ارتخاء صمام المريء السفلي ، 
ومنظار ربط دوالي المريء  وهو من أهم 
الطرائق المستخدمة إليقاف النزيف، حيث 
يستخدمه األطباء  إما في ربط الدوالي وإما 
منظار  إلى  إضافة  معينة.  بأدوية  حقنها 
القولون  ومنظار  عشر  واالثنى  المعدة 
الجلدية  والزوائد  اللحميات  إزالة  وكذلك 
من القولون والمعدة بالمنظار وغيرها من 

االستخدامات .
أحدث تكنولوجيا .... وأفضل رعاية

التسجيل  وسائل  أحدث  المناظير  وحدة  تستخدم  كما 
في  ءة  والكفا واألمان  السرية  درجات  أعلى  لضمان  اإللكتروني 
العمل، كذلك إتباع أدق الطرائق واألساليب الحديثة الموصى بها 

عالميًا في التنظيف وتعقيم األجهزة والمناظير. 
ومع تطلعاتنا الدائمة لتقديم أفضل رعاية فإننا نحرص على 
أوائل  من  دومًا  ونحن  التكنولوجيا،  تتنجه  ما  أفضل  استخدام 
الرعاية  تكنولوجيا  مستجدات  آخر  تأمين  في  المستشفيات 

الصحية في مختلف التخصصات.

تجهيزات عالية الدقة وتقنيات متطورة
خالل  من  لمراجعيه  واألمان  الراحة  سبل  كل  المستشفى  وفر 
تجهيزات عالية الدقة في غرف مخصصة بها أحدث أجهزة المناظير 
ءات التنظيرية للكبار واألطفال  في العالم ، وذلك لعمل كافة اإلجرا

بالجهاز الهضمي والمعدة والقنوات الصفراوية والرئة والقولون.

تشخيص األورام مبكرًا
بأنها   ، األلمانية   Pentax شركة  من   EPKI مناظير  وتتميز 
 Pre المتطورة لتشخيص األورام المبكرة  I-Scan مزودة بتقنية

Malignant في المجاري التنفسية والجهاز 
عالية  تشخيصية  طرائق  توفر  حيث  الهضمي 
األوسط.  الشرق  في  قبل  من  متوافرة  تكن  لم 
تحت  ما  رؤية  المعالج  للطبيب  تتيح  إنها  إذا 
األمراض  عن  أوفى  تفاصيل  ودراسة  األنسجة 

وذلك من خالل تغير الطول الموجي للضوء.

دقة وجودة عالية
كما تنفرد تلك المناظير  أيضًا باحتوائها على 
مقدمة  في  يوجد  التطوير  رأس صغير حديث 
جدًا  دقيقة  أجهزة  عدة  على  يحتوى  المنظار 
ءة فائقة  مثل كاميرا عالية الوضوح HD وإضا
التفاصيل  أدق  رؤية  على  يساعد  ما  الجودة 

داخل المعدة أو القولون  وكذلك كامل الجهاز الهضمي بصفة عامة.

أعلى مستويات األمان والسالمة
ءات متنقلة  كما تضم وحدة مناظير الجهاز الهضمي غرفة إجرا
إلى أنها  الطارئة ، باإلضافة  الدموي  النزف   وذلك إلسعاف حاالت 
مزودة بأجهزة الكي الحراري ERBE machine الستخدامها في 

وقف النزيف وإزالة اللحميات الزائدة داخل الجهاز الهضمي . 
إجراء  أي  عمل  عند  خاصة  أهمية  للتعقيم  نولي  فإننا  كذلك 
للمرضى إذ تم تأمين جهاز medivators الذي يستخدم لتعقيم 

المناظير آليًا.

4849 منظار EPKI بتقنية I-Scan لتشخيص األورام مبكرًا

أجهزة الكي 
 ERBE الحراري

لوقف النزيف وإزالة 
اللحميات الزائدة 
بالقنوات الهضمية

اتباع أدق الطرائق واألساليب الحديثة 
الموصى بها عالميًا في تنظيف 
األجهزة والمناظير وتعقيمها



المبكر عن أعراض محتملة،  الكشف  المساعدة على  بهدف 
الصحية  المراجع  الفحص على فهم حالة  حيث يساعد هذا 

ومن ثم تحديد المخاطر المحتملة.

اختبارات متنوعة
ضغط  وفحص  السريري  الفحص  البرنامج  هذا  ويتضمن 
الدم والثدي عند النساء ومعدل ترسب الكريات الحمراء بالدم 
وفحص الكلى والكشف عن أي خلل بوظائف الكلى واألمراض 
المزمنة التي تؤدي الى اإلصابة بالفشل الكلوي وفحص وظائف 
الكبد وفحص نسبة السكر فى الدم وفحص النظر وتشخيص 
السمع  العين وقياس كل من  النظر وفحص ضغط  مشاكل 

والتنفس وغيرها.

رعاية متميزة
كما يقدم مركز الطب الباطني إضافة إلى ما سبق رعاية ومتابعة 
كثير من الحاالت المرضية ومن أبرزها أمراض السكري ومضاعفاته، 
وارتفاع ضغط الدم والدهون، واضطرابات الغدد الدرقية والنخامية 
والكظرية وغيرها من أمراض الغدد الصماء كما يوفر القسم  عددًا 

من الوحدات المتخصصة في قياس وظائف التنفس.

المرضى المنومون
بالفحوصات  القيام  مسؤولية  تتولى  بالقسم  الطبية  ءات  الكفا إن 
الطبية الشاملة، وعالج المرضى الذين يتم تنويمهم في المستشفى 
لتلقي العالج، وتقديم االستشارات الطبية لهم، وأيضًا يتم تقديم 

الرعاية الصحية للذين تتطلب حالتهم الفحص أو العالج.

وحدة أمراض الدم واألورام
كما نعمل جاهدين على توسيع أفق الرعاية الطبية التي 
الدم  أمراض  وحدة  إنشاء  تم  فقد  لذا  لمراجعينا،  نقدمها 
للمصابين  التشخيصية والعالجية  لتقدم خدماتها  واألورام 
أمراض  يعانون  الذين  والثالسيميا  الوراثية  الدم  بأمراض 
األورام  لعالج  يخضعون  الذين  وكذلك  العظمي  النخاع 

وأمراض الهيموجلوبين.

خدمات متكاملة لمصابي الكلى
لجميع  شاملة  خدمات  المستشفى  يقدم 
بمرضى  العناية  تشمل  التي  الكلى  مرضى 
كافة  متابعة  خالل  من  الخارجية  العيادات 
مرضى الكلى بما فيها التهابات الكلى وحصوات 
لمرضى  الطبية  العناية  المتكررة وخدمة  الكلى 

الغسيل البريتوني.

الفحص الشامل
تقديم  المركز  هذا  خدمات  أهم  بين  ومن 
إجراؤه  يتم  الذي  الشامل  الطبي  الفحص  برامج 
لألطباء  األمريكية  الجمعية  توصيات  وفق 

الباطنية

يقدم قسم الباطنة بالمستشفى خدمة نوعية أكثر تخصصية، وأعلى 
جودة، وُيعد هذا القسم واحدًا من أهم وأكبر المراكز المتخصصة في 
التشخيص وعالج األمراض الباطنة بمختلف فروعها الدقيقة، ويضم 

وحدات مجهزة تقوم بالتشخيص وعالج األمراض التي تتطلب رعاية 
عاجلة، وأيضًا الحاالت التي تحتاج إلى رعاية فائقة وكذلك التشخيص 

وعالج األمراض المزمنة والمستعصية.

ءات  المؤهلة أفضل الكفا
وقد استقطب مركز الطب الباطني في المستشفى عددًا من أفضل 
ءات الطبية العالمية المتخصصة في تشخيص وعالج األمراض  الكفا
الباطنة والحاصلين على أعلى الشهادات العلمية المعتمدة مثل البورد 
األمريكي والكندي والزماالت األوروبية، وممن لهم باع طويل وخبرات 

متراكمة  في تشخيص وعالج مختلف الحاالت.

الفحص الطبي الشامل يساعدك على االستمتاع 
بحياة أكثر صحة وخالية من األمراض
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تشخيص وعالج أمراض كبار السن
التشخيص  المستشفى وحدة شاملة ومتخصصة في  فيما خصص 
آالم  مثل حاالت  الباطنة  األمراض  كافة  لمعالجة  السن  كبار  وعالج 
وكافة  ءات  واإلغما الدم  ضغط  وارتفاع  التنفس  ومشاكل  الصدر 

المشاكل الهضمية عالوة على عالج ومتابعة أمراض كبار السن.

خدمات تشخيصية وعالجية 
متنوعة لكبار السن ومصابي 

األمراض المستعصية



إجراء عمليات اليوم الواحد
ما  إذا  الجراحية  العمليات  إجراء  من  المركز  مراجعو  ويستفيد 
حيث  بالمركز  الواحد  اليوم  جراحة  بوحدة  ذلك  حالتهم  استدعت 
اللوز، جراحة تجميل  اللحميات واستئصال  إزالة  يتم إجراء عمليات 
األنف وصيوان األذن، إصالح الحاجز األنفي واستئصال الزوائد األنفية، 

تشخيص وجراحة الجيوب األنفية.

أمراض السمع
ويقدم القسم كذلك خدمات الكشف المبكر ألمراض السمع، جراحة 
وإصالح  األذن  طبلة  ترقيع  السمع،  تأهيل  وإعادة  الوسطى  األذن 

العظيمات السمعية، تخطيط السمع الكهربي.

التدخالت الجراحية
ءة  يتم إجراء جميع التدخالت الجراحية المطلوبة بمهارة وكفا
متميزة ونسب نجاح عالية، إذ يقوم أطباؤنا بإجراء عمليات 
الحاجز  وتعديل  األنف  وتجميل  واللوزتين  اللحمية  تضخم 
األنفي وزراعة القوقعة والباهة واستئصال األورام وغيرها من 

العمليات.

مناظير الجيوب األنفية
الجيوب  بمناظير  مجهزة  العيادات  أن  كما 
األورام  وكشف  والحنجرة  األنفي  والبلعوم  األنفية 
السمعيات  وحدة  إلى  باإلضافة  مبكر،  وقت  في 
للتشخيص الباكر ألمراض السمع، وتأخر الكالم 

خاصة عند األطفال، إضافة إلى تقنيات الكشف المبكر ألمراض 
األذن الوسطى الداخلية.

خبرات عالية في تجميل األنف
تجميل  جراحة  في  المهارة  عالية  خبرات  بالقسم  ويعمل 
لكشف  الحديثة  الخبرات  توافر  على  عالوة  واألذن،  األنف 
الناجحة  المعالجة  وتقديم  النوم،  أثناء  الليلي  الشخير  أمراض 
الكاشفة  االختبارات  كافة  إجراء  يمكن  كما  األمراض،  لهذه 
التحسسية والزوائد األنفية  الدوار والطنين واألمراض  ألمراض 

ة لألنف مثل انحراف الحاجز األنفي. والتشوهات السادَّ

يضم هذا القسم عددًا من الكوادر المؤهلة لعالج أمراض الجهاز العصبي المختلفة، ويؤمن وسائل التشخيص الحديثة مثل جهاز تخطيط 
الدماغ واألعصاب والعضالت، وجهاز قياس جهد العصب البصري والعصب السمعي، كما يتم استخدام أحدث الوسائل والطرائق العالجية 

مثل الحقن بإبر البوتكس لمعالجة الصداع والشقيقة وبعض التشنجات العصبية األخرى.

أفضل العالجات
مثل  األعمار  مختلف  في  العصبي  الجهاز  تصيب  التي  لألمراض  العالجات  أفضل  القسم  يقدم 
أمراض الصداع، الصرع، السكتة الدماغية،  نزيف الدماغ، الحمى الشوكية، التهابات المخ، التصلب 
الالإرادية  الحركة  أمراض  إلى  إضافة  األمراض،  من  وغيرها  الزهايمر  الرعاش،  الشلل  المتعدد، 
وكذلك  العضالت،  وأمراض  أنواعها  بمختلف 
بالسكر  المرتبطة  الطرفية  األعصاب  إصابات 

واألمراض األخرى.

األول عالميًا لتخطيط العضالت واألعصاب
الجهاز  تأمين  في  المستشفى  نجح  وقد 
العضالت  لتخطيط  العالم  في  نوعه  في  األول 
Nico- شركة  من   EEG-EMG  ااألعصاب

let االلمانية. 
في  وفريدًا  كليًا  جديدًا  الجهاز  هذا  ويعد 
نوعه بالعالم الحتوائه على مواصفات جهازين في نظام مزدوج، ويعطي نتائج في غاية الدقة ما 

يساعد على تشخيص أمراض المخ واألعصاب بصورة دقيقة  وسريعة.

تشخيص 
األمراض 
العصبية 

واضطرابات 
الذاكرة وعالجها 

لجميع األعمار

المخ و االعصاب

يعتني قسم 
األمراض العصبية 

بجميع مرضى 
الجهاز العصبي 

والمخ واألعصاب 
والعضالت إضافة 

إلى المصابين 
باضطرابات الذاكرة 
والشيخوخة ويقدم 

خدماته التشخيصية 
والعالجية لمختلف 
الفئات العمرية من 

األطفال والكبار.

مواصفات فريدة 
لجهاز  تخطيط 

العضالت واألعصاب 
EEG - EMG

نتائج متميزة في عمليات الجيوب األنفية واللحمية 
واستئصال األورام 

األنف واألذن والحنجرة 

حرص المستشفى على تزويد قسم  األنف واألذن والحنجرة بتقنيات وأجهزة متطورة 
في العيادات التشخيصية وغرف العمليات الجراحية، ما يمكن الفريق الطبي من 

تقديم رعاية ذات جودة عالية تساعد المريض على العودة إلى حياته الطبيعية 
بأسرع وقت من دون مضاعفات أو التهابات.
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المناظير في جراحات المسالك البولية زادت من 
معدالت األمان والنجاح

المسالك البولية

جهز مستشفى د. سليمان الحبيب بالتخصصي قسمًا متكاماًل للتشخيص 
وعالج مشكالت المسالك البولية، واستقطب عددًا من استشاريي المسالك 
البولية أصحاب الخبرات الطويلة والشهادات العلمية العالمية المعتمدة، 

كما زود هذا القسم بأحدث أجهزة الفحص والمعالجة إلجراء كل التدخالت 
التشخيصية والعالجية بدقة وأمان ونسب نجاح عالية جدًا.

وعالج مشكالت البروستاتا والمثانة وسرطان الكلى والخصيتين، 
استئصال البروستاتا عن طريق المنظار، معالجة حاالت تضخم 
البروستاتا والضعف الجنسي وكذلك خدمات تشخيصية وعالجية 
عالية الجودة اللتهابات المسالك البولية، معالجة حصوات الكلى 

والحالب.

اكتشاف األورام مبكرًا
كما تشمل تلك الخدمات حاالت التهابات وأمراض البروستاتا 
وأسفل  والخصر  الجنب  وآالم  البولية  والمسالك  الكلى  وحصوات 
والبطنية  البولية  المناظير  جراحة  إجراء  إلى  باإلضافة  البطن، 
المتقدمة، وحاالت سلس البول الالإرادي وعقم الرجال وعمليات 
الضعف  وأيضًا عالج  الدوالي، 
الرغبة والقذف  الجنسي وقلة 
السريع وآالم وأورام وأمراض 
الخصيتين، باإلضافة إلى أورام 
والبروستاتا  والمثانة  الكلى 
والكشف  الكظرية  والغدة 

المبكر عنها.

الكشف عن األمراض البولية بدقة
بأمراض  المتعلقة  الدقيقة  الجراحات  جميع  إلجراء  مجهز  القسم 
المسالك البولية منها على سبيل المثال جهاز الموجات فوق الصوتية 
والمزود  البولية،  المسالك  مشاكل  عن  للكشف   Ultra Sound

بخاصية سحب الخزع بدقة متناهية. 

جراحات المسالك بالمنظار
وتعد المناظير الجراحية من بين أهم التطورات الطبية التي حرص 
المثانة  جراحات  في  الستخدامها  وذلك  تأمينها  على  المستشفى 
والحالب والكلية والبروستاتا، إذ إن جراحات المناظير تعد من أكثر 
أساليب الجراحة استخدامًا في أكثر من 80 % من أمراض المسالك 

البولية وهي من أفضل التقنيات 
وأكثرها أمانًا. 

أغراض تشخيصية وعالجية
المناظير  كما يتم استخدام 
بمختلف  الحصوات  عالج  في 
وأماكن  وأحجامها  أنواعها 

في  وكذلك  والمثانة،  والحالب  الكلى  مثل  البولي  بالجهاز  وجودها 
البولية.  القناة  في  التضيقات  وتوسيع  البروستاتا  غدة  استئصال 
الخارجية  العيادة  في  المرن  المنظار  استخدام  باالمكان  كذلك 

لألغراض التشخيصية تحت التخدير الموضعي.

خدمات متعددة لمشكالت متنوعة 
القسم لمراجعيه خدمات تشخيص  ويقدم هذا 

5455

خدمات تشخيصية وعالجية 
للكشف المبكر عن أمراض 

البروستاتا والمثانة



العمل متواصل على مدار الساعة
ساعة   24 الصيدلية  تعمل 
طوال أيام األسبوع من خالل فريق 
شهادات  على  حاصل  متكامل 
ويتم  المجال،  هذا  في  متخصصة 
لتطوير  دوري  بشكل  تدريبه 
له،  والمهني  العلمي  المستوى 
الدوائية  المنتجات  كل  توفر  كما 

والتجميلية. 

الحفاظ على فاعلية األدوية وصالحيتها
تم تطبيق منظومة متكاملة لم تترك مجااًل للتأثير في فاعلية األدوية بأي 
بالنقل  مرورًا  التخرين  من  بداية  المختلفة،  المراحل  األشكال خالل  من  شكل 
لصالحية  اإللكترونية  المراقبة  إلى  إضافة  الصيدلية،  داخل  بالعرض  وانتهاًء 

المنتجات الطبية. 
الجامعات في  المتخصصة من أساتذة  ءات  الخبرات والكفا كما نعتمد على 
لنا  يتيح  بشكل  الطبية  المنتجات  مع  التعامل  يتم  كذلك  الصيدلة،  مجال 

المحافظة على فاعلية األدوية بالشكل الذي نتطلع إليه.

قطاعات

خدمات

الصيدلية تعمل 24 ساعة وتوفر جميع 
المنتجات الدوائية

ية
الج

ت ع
دما

ا خ
له

دم 
 نق

ات
اع

قط
الصيدلية

نظم صارمة في 
التخزين والتبريد 
ومراقبة صالحية 
المنتجات بدقة 

تطبق صيدلية مستشفى
د. سليمان الحبيب بالتخصصي 

أفضل الوسائل التكنولوجية 
في كل مراحل العمل، بداية 

من تخزين األدوية ونقلها في 
سيارات صحية ومزودة بنظم 
تبريد حديثة ما يضمن سالمة 
األدوية وبقائها بفاعلية أكبر 

ولفترة أطول، إضافة إلى مراقبة 
صالحية األدوية والمنتجات 

بشكل آلي وذلك لتوفير 
أعلى قدر من األمان والدقة 

للمراجعين ولتجنب حدوث أي 
خطأ كما تتم مراقبة درجة 
الحرارة داخل الصيدلية آليًا 

أيضًا. 
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مستشفى التخصصي


