
 

 

 مجمس إدارة جسعية الخدمة العامة 

 جهال السشرب االسم #
 9599995739 رئيس مجمس اإلدارة  شامية  محسهد د. ماهر 1
 9599691192 أمين الرشدوق  الدحدوح جسال ا. حدام 2
 9599494551 نائب رئيس مجمس اإلدارة  إنعيم عسر د. نافذ 3
 9599755685 أمين الدر  أبه ندى ابراهيم  د. دمحم  4
 9599697278 عزه  الترك  عرابي حدين د. أحسد 5
 9592314118 عزه  القدرة عبد الحسيد د. مأمهن  6
 9597191364 عزه  أهل  عبد الكريم ا. رمزان 7
 9592799422 عزه  ثريا عبد القادر م. هاني  8
 9597918369 عزه  حمس صقر د. عالء 9
 

 الهيئة اإلدارية 

 رقم الجهال السشرب االسم #
 9599696288 السدير العام  عهني العكمهك . أ 1
 9599698251 الطبية  الدائرة مدير د. دمحم العكمهك 2
 9599248979 السدير السالي  عفاف بكرون  . أ 3
 9599919164 السذاريع  مشدق م. سساح عطاهلل  4
 9599626233 مدؤول الذؤون اإلدارية  أ. عبدالفتاح السجدالوي  5
 9592529999 مدؤول العالقات العامة واإلعالم  لبد مهشد . أ 6
 9599465789 مدؤول السذتريات  د. إيهاب حجازي  7
 9599493955 مدؤول الريدلة والسخازن  د. محسهد شسالي  8
 9599217482 مذرف إداري مدتذفى الخدمة  أ.كسال العكمهك  9

 9598811827 مذرف إداري م. القمب فترة صباحية أسامة الدهسي  . أ 19
 9598819894 مذرف إداري م. القمب فترة مدائية م. دمحم الحداد  11
 9599191983 مدؤول الحاسهب  م. أحسد الداههك 12
 9599593446 مهشدس األجهزة الطبية  م. ماجد أبه شسالة  13

 

 



 جسعية الخدمة العامة ومدتذفياتها

 

 

 

 

 

 

 

كجسعية خيخية غيخ ربحية وتسارس نذاطيا  بتقجيؼ الخجمات الظبية الستشؾعة   1993غدة عام تأسدت جسعية الخجمة العامة في مجيشة 
، في  أكثخ األماكؽ الدكانية كثافة في السجيشة وىي أحياء ) الربخة ، التفاح ، الجرج ( والتي تزؼ ندبة كبيخة مؽ إجسالي سكان السجيشة 

تقجم خجماتيا الظبية بكفاءة وميشية وبتكاليف عالج رمدية بستشاول الجسيع و مؾعف إداري وفشي ، و  275ويعسل بالجسعية أكثخ مؽ 
تسكشت مؽ تحقيق ىجفا مؽ أىجافيا والحي تسثل في أن تربح صخحا طبيا مسيدا يقجم خجماتو الظبية الستسيدة مؽ خالل مدتذفياتو الثالث 

 وىي :

 مدتذفى الخدمة العامة :
تحقيممق حمممؼ الجسعيممة بتأسمميذ أول مدتذممفم خيممخي مسمممؾك لمجسعيممة  وليممتؼ بممحلػ 2005 تممؼ افتتمماح مدتذممفم الخجمممة العامممة عممام

والحي كان نتيجة لجيؾد وعسل متؾاصل شارك فيو ثمة مؽ أىل الخيخ ولتدمتظيع ممؽ خاللمو تعديمد دورىما فمي تؾسميع عمجرتيا عممم 
عيمادات خارجيمة بسختممف التخررمات ممؽ خمالل تمؾفيخ الخجممة الظبيمة األساسمية ممؽ السخضمم ممؽ  أكبمخخجمة مشاطق وشمخاحح 

وعدممؼ جخاحممة وعسميمممات وعدممؼ مبيمممت لمسخضممم وعدمممؼ مختبممخ مخكمممدي وعدممؼ عمممالج طبيعممي  با ضمممافة إلممم عدمممؼ لمممؾ دة واألعدمممام 
 السدانجة مثل الريجلية واألشعة وعدؼ ا سعاف والظؾارئ 

 
 



 مدتذفى العيهن التخرري :
 الخمممجمات جسيمممع يقمممجمو  ، العيمممؾن  جخاحمممة و طممم  فمممي واسمممعة خمممجمات ويقمممجم 2009تمممؼ افتتممماح مدتذمممفم العيمممؾن الخيمممخي التخررمممي عمممام 

يعتبخ السدتذفم الخيخي األول والثاني بعج السدتذفم الحكؾمي في مجال ط  وجخاحة و  العيؾن  لسخضم الجخاحية و العالجية و التذخيرية
 فمي القظمام مقابمل الديمادة الكبيمخة فمي عمجد مخضمم العيمؾن،العيؾن ، حيث تبمؾرت فكخة إنذاحو لتغظية الشقص الذمجيج فمي مدتذمفيات العيمؾن 

 متشؾعة .تقجيؼ خجمات وإجخاء عسميات نؾعية وتخررية السدتذفم يتؼ مؽ خالل و 
 مدتذفى القمب واألوعية الدمهية التخرري :

الستكاممة محميا لسخضم القم  مؽ كذف و عالج وعسميات  ليقجم خجماتو 2012تؼ افتتاح مدتذفم القم  واألوعية الجمؾية خالل عام 
، وىؾ يعتبخ السدتذفم الخيخي والعجيج مؽ الخجمات التذخيرية ا خخى القدظخة التذخيرية والعالجية و إجخاء عسميات القم  السفتؾح 

م وجؾد مدتذفم تخرري في مجال األول في مجال ط  و جخاحة  القم  وعيخت الحاجة السمحة لؾجؾد  مثل ىحا السدتذفم نغخا لعج
   .أمخاض القم  ولمديادة السزظخدة  في عجد حا ت مخضم القم  وعمم مدتؾى القظام

 مركز الجهاز الهزسى و الكبد التخررى  :
األول  مممؽ نؾعممو فممم عظممام غممدة الستخرممص بممأمخاض الجيمما  اليزممسم و الكبممج و الممحى يقممجم خممجمات صممحية متشؾعممة لسخضممم الجيمما  

و الكبج غيخ متؾفخة فم القظام مؽ عبل ، الحي يعسل عمم الدخعة فم الكذف و التذخيص و العمالج و التمجخل الجخاحمم الدمخيع اليزسم 
لألممخاض الدمخطانية التمم ترمي  الجيما  اليزممسم و القؾلمؾن األا لمدم األممخ و يقمجم خجماتمو الرممحية الستشؾعمة  بخسمؾم رمديمة لكافمة شممخاحح 

 فقيخة و السعؾ ة .السجتسع و مجانا لألسخ ال
 

 أقدام العيادات الخارجية 
مدتذفى القمب واالوعية الدمهية التخرري (  –مدتذفى العيهن التخرري  –) مدتذفى الخدمة العامة   

إن العيادات الخارجية في مدتذفيات الخجمة العامة الثالث  تقّجم أفزل الخجمات الرحية لمسخضم وبأسعار رمدية ومشاسبة و بأفزل 
ية الؾساحل التذخيرية و األجيدة الظبية الحجيثة ،وتدعم ا دارة إلم تظؾيخىا بذكل مدتسخ بسا بتالحؼ مع إحتياج الجسيؾر ، وتتؼ فييا تغظ

 .ت الظبية بأشخاف نخبة األطباء وا ستذارييؽ الميبييؽ في كل التخررات الظبية كل التخررا
 :التالية االختراصاتتغطي العيادات الخارجية 

 
 . عيادة الظ  العام 
  . عيادة ط  أطفال 
 . عيادة الجخاحة العامة 
 . األنف واألألن والحشجخة 
  . عيادة أمخاض صجرّية 
 أمخاض جمجية . عيادة 
  التجسيل .عيادة  
  .  عيادة القم 
 . عيادة األوعية الجمؾية 
  ط  و جخاحة أسشان. عيادة 
  . عيادة الشداء والؾ دة 
 . عيادة أمخاض الخوماتيدم 



 . عيادة العغام 
 . عيادة السدالػ البؾلية 
 . عيادة الباطشة 
 . عيادة أمخاض الجيا  اليزسي والكبج والسشاعيخ 
 . عيادة ط  وجخاحة العيؾن 
 ط  وجخاحة السخ واألعراب . عيادة 
 . عيادة األلتخاساونج 
 . عيادة الدكخي والعجد الرساء 
 . عيادة جخاحة األطفال 
 . عيادة جخاحة السدالػ البؾلية 

  



 األقدام الطبية السداندة
مدتذفى القمب واالوعية الدمهية التخرري (  –مدتذفى العيهن التخرري  –) مدتذفى الخدمة العامة   

 
 : السركزي السختبر 

القم  واألوعية الجمؾية مختبخا مخكديا لعسل كافة التحاليل الظبية  ومدتذفمالسختبخ السخكدي يؾجج في كل مؽ مدتذفم الخجمة العامة 
 : وعمم مجار الداعة وبأجيدة حجيثة ومتظؾرة وفشييؽ ألات كفاءة وخبخة عالية حيث يؾجج في السختبخ

 . السخضمعدؼ سح  عيشات الجم واستكبال  •
 . CBC عدؼ عسل تحاليل الفحص الذامل •
عدؼ عسل التحاليل الكيساحية ومتابعة مخض الدكخي والزغط ) الجىؾن ( ووعاحف الكبج والكمي وأمالح الجم و جسيع التحاليل  •

 .الديخولؾجية ومتابعة مخض الخوماتيدم
 . جخاء اختبارات الحداسية السزادةلمكذف عؽ كل أنؾام البكتيخيا و ا السيكخوبيؾلؾجيعدؼ التحاليل  •
عدؼ بشػ الجم حيث يؾجج لجيشا األجيدة الؾحيجة عمم مدتؾى القظام السخبخي لعسل تؾافق الجم مع وجؾد ثالجة بشػ دم وتؾفيخ  •

 . جسيع وحجات الال مة لقدؼ الجخاحة والعسميات وتجييد الؾحجات بالدخعة والجعة
 شاعية والفيخوسات وفحص الحسل الخعسيعسل جسيع التحاليل اليخمؾنية والس •

 . مالحغة: يقجم السختبخ التحاليل بأسعار رمدية تشاس  الجسيع
 

 
  



 :  الريدلية 
يؾجج في كل مدتذفم صيجلية تعسل عمم تؾفيخ األدوية الال مة لمسخضم عمي مجار الداعة , و يتؼ صخف األدوية مقابل رسؾم رمدية ,  

 با ضافة إلي أن ىشاك حا ت خاصة مؽ الفقخاء و السعؾ يؽ مسؽ يتمقؾن الجواء مجانا بجون مقابل و أللػ مؽ خالل التشديق مع ا دارة .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قدم األشعة :
 تؼ تدويج القدؼ بجيا  أشعة حجيث ومتظؾر يعسل بشغام الجيجيتال لتقجيؼ جسيع صؾر األشعة بأنؾاعيا وبجؾدة عالية  األشعة العادية:

 األخخى .العيادات الخارجية عيادة العغام واألعراب  و لتذخيص الحا ت السحؾلة مؽ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
السذاكل الستعمقة باألسشان و جسيع يعسل عمم تذخيص مدود بجيا  أشعة حجيث ومتظؾر بشغام الجيجيتال  حيث أشعة البانؾراما:  

 . الفكييؽ
 
 
 
 



 وحدة الطهارئ و اإلسعاف :
ساعة وأللػ لمتعامل مع الحا ت الظارحة مؽ خالل فخيق  24تعسل أعدام ا سعاف والظؾارئ في مدتذفيات الخجمة العامة عمم مجاء 

سيارات اسعاف مجيدة بكافة التجييدات  3ا سعاف والظؾارئ السكؾن مؽ طبي  اسعاف وطؾارئ ومدعفيؽ وضباط اسعاف مع تؾفخ 
  الال مة لحا ت الظؾارئ ومؽ ضسشيؼ سيارة اسعاف عشاية مكثفة لشقل الحا ت الحخجة .

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 أقدام الجراحة والعسميات
مدتذفى القمب واالوعية الدمهية التخرري (  –مدتذفى العيهن التخرري  –) مدتذفى الخدمة العامة   

  : العامة الخدمة مدتذفى في العسميات قدم -1
 يتكؾن القدؼ مؽ غخفتي عسميات مجيدة بكافة التجييدات الظبية الال مة

) الرغخى ،  والستخررة في الجخاحات الشداحية بجسيع أشكاليا 
والؾ دة الكيرخية أيزا جسيع عسميات األنف الستؾسظة ، الكبخى ( 

 واألألن والحشجخة .
 
 
 

 : التخرري العيهن  مدتذفى في العسميات قدم -2
يحتؾي عمم غخفة عسميات مجيدة بأحجث التجييدات الظبية الال مة 

أسخة  2لجسيع جخاحات العيؾن با ضافة إلم غخفة إفاعة تحتؾي عمم 
القدؼ العسميات الجخاحية التالية: ) إجخاء كاممة التجييدات الظبية ويقجم 

جسيع جخاحات العيؾن السيكخوسكؾبية ، إجخاء عسميات إ الة السياه 
البيزاء و الدرعاء ، إجخاء عسميات الميدر ، إجخاء عسميات ارتخاء 
” الجفؾن ، إجخاء عسميات الحؾل بأنؾاعيا ، إجخاء عسميات الذبكية 

  .  اعة القخنيات(الجدء الخمفي ، إجخاء عسميات  ر 
 
 
 : التخرري الدمهية واألوعية القمب مدتذفى في العسميات قدم -3

لعسميات القم   ةغخف عسميات مشيؼ غخف 3القدؼ مؽ يتكؾن 
السفتؾح مجيدة بكافة التجييدات الظبية وبأجيدة حجيثة 

عسميات  جخاء كافة العسميات الجخاحية  وغخفتا ومتظؾرة
السخ و   جخاحةو عامة , الخاحة الستشؾعة مثل عسميات الج

وجخاحة ا وعية الجمؾية و العسؾد الفقخي ,   ا عراب
جخاحة  و جخاحات الكممممم و السدالػ البؾلية و التشاسميةو 

التجسيل و   بجسيع أشكاليا ، جخاحة ا طفال
 (و اليممج   ة العغمام و السفاصل،جخاح التخميؼ 

وعدؼ عشاية  أسخة إفاعة بعجد ثالث  ةغخف با ضافة إلم 
أسخة لمتعامل مع جسيع الحا ت الحخجة بإشخاف طاعؼ طبي متخرص و مجيدة  القدؼ بكافة التجييدات الظبية مثل  5يحتؾي عمم مكثفة 

 أجيدة التشفذ ا صظشاعي وا نعاش وأجيدة مخاقبة تخظيط عم  واجيدة الحقؽ اآللي .
  



 أقدام السبيت
مدتذفى القمب واالوعية الدمهية التخرري (  –مدتذفى العيهن التخرري  –) مدتذفى الخدمة العامة   

عمم مجار الداعة ويقؾم باحتزان جسيع تعتبخ أعدام السبيت في مدتذفيات الخجمة العامة ىي إحجى األعدام الخحيدية واليامة حيث تعسل 
خ القدؼ وجعمو عدسًا يحتؾي عمم غخف   تقل عؽ أي غخفة السخضم عبل وبعج إجخاء العسمية وغيخىا ، لحلػ عامت إدارة الجسعية بتظؾي

ومظبخ لمسخضم السؾجؾديؽ  2فشجقية وأللػ بتؾفيخ أعرم راحة لمسخيض ولمسخافق ، عدؼ الجخاحة يحتؾي عمم عذخ غخف ومخدن عجد 
قؾم باستكبال السخضم بالقدؼ ،ومكيف مخكدي لجسيع الغخف السؾجؾدة ، كسا أن عدؼ مبيت السخضم يحتؾي عمم طاعؼ تسخيض كفؤ ي

  .وتقجيؼ الخعاية الظبية الجيجة لكل مخيض ، والحي يعسل عمم مجار الداعة
 : إمكانيات الغرف الستهفرة بالقدم 

أسخة لكل سخيخ كسؾديشة لؾضع الحاجيات الخاصة بالسخيض مع وجؾد حسام خاص وتمفديؾن  3تحتؾي عمم  غرف السرضى السذتركة: -
 . وتكييف

سخيخ لكل غخفة ،سخيخ لمسخيض وسخيخ لمسخافق ، با ضافة لؾجؾد حسام خاص وتمفديؾن وخدانة  2تحتؾي عمم عجدالخاصة :الغرف  -
 ومكيف

: تحتؾي عمم سخيخ واحج فقط لمسخيض مع وجؾد كسؾديؽ وخدانة لمسخيض با ضافة إلم وجؾد طقؼ كش  لمداحخيؽ وتمفديؾن   VIP غرفال -
 كيف مخكدي .وثالجة صغيخة وحسام خاص وم

 : طبيعة الحاالت التي يدتقبمها القدم
يدتقبل القدؼ جسيع الحا ت السخضية التي تحتاج إلم إجخاء عسميات جخاحية أو حا ت باطشية ، أو حا ت محؾلة مؽ أعدام أخخى مثل 

 . العشاية السخكدة وعدؼ السشاعيخ
 

 
 

 



 
 

 دم الشداء والهالدةق
  ) مدتذفى الخدمة العامة (

، يتؼ استكبال حا ت الؾ دة لسؽ لجييؼ تأميؽ صحي حكؾمي  وبعج التعاعج مع و ارة الرحة لتؾفيخ خجمة التؾليج 2016إبتجاء مؽ العام  
ساعة ويذسل أللػ  24إضافة إلم التأميؽ الخاص لمذخكات الستعاعج معيا ويتؼ التعاطي في ىحا القدؼ مع جسيع حا ت الؾ دة عمم مجار 

ظبيعية كسا يتؼ التعامل مع جسيع السزاعفات التي عج تشذأ عؽ عسمية الؾ دة بسا في أللػ إجخاء العسميات الكيرخية عمم مجار الؾ دات ال
 الداعة و يتكؾن القدؼ مؽ ثالث أجداء مجيدة حد  السؾاصفات العمسية السظمؾبة كالتالي :

سخحمة األولم مؽ الؾ دة مع ا ىتسام باألم والجشيؽ حد  السعظيات يتؼ في ىحا القدؼ متابعة الحؾامل في ال ما قبل الهالدة :غرفة  -1
 . العمسية السظمؾبة

 . تتؼ عسمية التؾليج في ىحا القدؼ وىؾ مجيد بكل ما ىؾ مظمؾب لمكيام بعسمية الؾ دة الظبيعية او مزاعفاتيا التهليد : غرفة -2
 .ىشا تتؼ متابعة الديجات بعج الؾ دة وحتم الخخوج مؽ السدتذفم  ما بعد الهالدة : غرفة -3
 

 



 

 

 

 قدم العالج الطبيعي 
  ) مدتذفى الخدمة العامة (

كقدؼ مكسل لباعي األعدام التأىيمية في الجسعية وتؼ تجييده بأحجث السعجات واألدوات مع   2012أسذ عدؼ العالج الظبيعي والتأىيل عام 
 .مؤىل وألو خبخهوجؾد كادر 

 
 :  الطبيعي العالج قدم خدمات

 

  :خجمة العالج الظبيعي لمكبار وتذسل -1
دم /آ م آ م الغيخ / آ م الخقبة / ما بعج الكدؾر / ما بعج العسميات الجخاحية / يادة القجرة العزمية /  يادة السجى الحخكي/حا ت الخوماتي

بأنؾاعيا وشمل العر  الدابع ) الؾجو ( / حا ت الجمظات الجماغية / تأىيل ما بعج الحخوق / ما بعج السفاصل بأنؾاعيا / حا ت الذمل 
 ( عسميات القم  /استكبال اصابات السالع  / وجسيع الحا ت السحؾلة مؽ عبل األطباء والسختريؽ

 : خجمة العالج الظبيعي لألطفال وتذسل 2- -2
 تأخخ الشسؾ الحخكي / خمع الؾرك / ( Spina Bifida) فتق العسؾد الفقخي  /(Torticollis) الخقبة حا ت الكدؾر بأنؾاعيا / ترم  عزمة

(DDH)/ خمع الكتف (Erb's palsy) / تذؾىات العغام والقجم عشج حجيثي الؾ دة / حا ت تأىيل إصابات الجماغ الشاتجة عؽ حؾادث االديخ 
TBI ) 
 : العالج الظبيعي التخفييي 3- 
 )جمة السداج لكال الجشديؽ ) الغيخ / الخقبة / كامل الجدؼتقجيؼ خ

 
  



 مدتذفى العيهن التخرريالخدمات السداندة في 
 :يحتهي السدتذفى عمى العديد من األجهزة الحديثة والستطهرة والتي تداعد في العالج والتذخيص مثل 

 ليزر جهاز ديهد ليزو والياج. 
 جيا  تخظيط الذبكية وكيخباحية العيؽ . 

  جيا  تخظيط السيجان البرخي . 
 القخنية جيا  قياس سسػ . 
   قياس سسػ القخنية بالسيكخون جيا . 
 يجيا  استئرال الجدؼ الدجاج . 
 مشاعيخ فحص عام العيؽ . 
 أجيدة قياس ضغط العيؽ . 
 جيا  ترؾيخ العيؽ بالسؾجات الفؾق صؾتية . 
  الذبكية السمؾن كاميخا ترؾيخ . 
 جيا  قياس العجسات . 
  جيا  الترؾيخ السقظعي لمعيؽ. 

 
 

   .شغارات الظبية يحتؾي عمم أحجث الشغارات والساركات العالسية وبأسعار رمديةلمبا ضافة إلم تؾفخ عدؼ خاص 

 
 

 
 



 
 

 قدم األشعة السقطعية والترهير الطبي
 ) مدتذفى القمب واألوعية الدمهية التخرري (

يتؾاجج القدؼ في مقخ مدتذفم القم  واألوعية الجمؾية التخرري ويحتؾي 
  عط  64عمم جيا  أشعة مقظعية حجيثا ألي 

64MD CT   , وكحلػ جيا  ألتخاساونج دوبمخDoppler ) . –( U/S   . 
 

 يقدم القدم الخدمات التالية :
مثل ترؾيخ الجماغ , العسؾد  : فحهصات األشعة السقطعية والتقميدية -1

الفقخي , الؾجو والفكيؽ , العيؾن , الجيؾب األنفية , الغجة الشخامية , األألن 
  :الفحؾصات الستقجمة مثلو   ,الجاخمية , الخقبة , الرجر , البظؽ , الحؾض , األطخاف

  .ترؾيخ شخاييؽ القم  باألشعة السقظعية – 
  .والحؾض واألطخاف الدفمية معاترؾيخ شخاييؽ البظؽ ) األورطم (  – 
  .ترؾيخ الذخيان األبيخ ) األورطم ( كامال – 
  .ترؾيخ الذخاييؽ الخحؾية – 
  .ترؾيخ شخاييؽ الكميتيؽ والبظؽ – 
 . . ( Enterography )الترؾيخ السمؾن لألمعاء الجقيقة – 
 . . ( virtual Colonoscopy )ترؾيخ السشغار التخيمي لمقؾلؾن  – 
 .  carotid arteries). –( vertebroيخ شخاييؽ الخقبة والذخاييؽ السغحية لمجماغ معاترؾ  – 
 .ترؾيخ الجماغ باستخجام الربغة الحاعشة لمكذف السبكخ عؽ الجمظات الجماغية عبل وعؾعيا – 
 . ( Virtual Bronchography )ترؾيخ القربة اليؾاحية وفخوعيا التخيمي – 
 . . ( Urography )السمؾن  ترؾيخ السدالػ البؾلية – 

 
 :  Doppler جهاز ألتراساوندبالترهير الطبي  -2
  . ترؾيخ األلتخاساونج لمبظؽ والحؾض– 
  .ترؾيخ األلتخاساونج لمغجد الرساء , الثجييؽ , الخريتيؽ والعيؾن – 
  .الترؾيخ السمؾن بالجوبمخ لذخاييؽ الخقبة واألطخاف– 
  .ألوردة األطخاف الدفمية والعمؾيةالترؾيخ السمؾن بالجوبمخ – 

  



 والعالجية التذخيرية القدطرة قدم
 ) مدتذفى القمب واألوعية الدمهية التخرري (

وجشاح  -وصالة ا نتغار  والتذخيرية ألمخاض القم   ستذاريةجشاح العيادة ا  –يذسل القدؼ ثالثة أجشحة ) جشاح العسميات وا فاعة 
التقشيات طبقا لمسؾاصفات الكياسية العالسية ومؽ أىسيا جيا  القدظخة يزؼ أحجث تكشؾلؾجيا ىحا السجال لعالج مجيد بأحجث ) عشاية القم 

 الذخاييؽ التاجية لمقم  والذخاييؽ الظخفية وشخاييؽ السخ
 

 :العسميات التي يجريها قدم القدطرة
  لمذخاييؽ والعالجية التذخيرية القدظخة إجخاء 

 . التاجية
 لمذخاييؽ والعالجية التذخيرية القدظخة إجخاء 

 .الظخفية
 طخيق عؽ والخحؾي  األورطم الرسام تؾسيع 

 .القدظخة
 القدظخة طخيق عؽ القم  حجخات بيؽ الخمكية الثقؾب إغالق. 
 القدظخة طخيق عؽ القدظخة طخيق عؽ ا ندجاد القم  تزخؼ عالج. 
 القدظخة طخيق عؽ الظخفية لمذخاييؽ الخمكية التذؾىات إغالق. 
 السخ يغحى الحي الدباتم الذخيان تؾسيع.(Carotid Angioplasty) 
 الجمؾية الجورة فم حاد ىبؾط حا ت في أو مباشخة القمبية الجمظة حجوث بعج التاجي الذخيان فتح إعادة.(Primary PCI, PCI 

in Cardiogenic Shock ) 
 و الداعيؽ مؽ استئراليا تؼ التي األوردة اندجاد بعج وأللػ الذخاييؽ لتخقيع السفتؾح القم  جخاحة بعج التاجي الذخيان تؾسيع 

  (PCI for SVG)القم  عزمة فم التاجية لمذخاييؽ  رعيا
  القم  لزخبات مشغؼ تخكي (Permenant Cardiac Pacemaker)  الراعق وجيا (ICD)القم  عزمة تقؾية وأجيدة 

(CRT ) . 
 إجخاء أثشاء والشديف السؾت لشدبة تقميل ىحا وفم. ا وروام لتمػ السغحية الذخاييؽ إغالق طخيق عؽ الدخطانية األورام عالج 

 .الجخاحة
 األطفال أللػ في بسا غدة عظام مخضم مؽ لمعجيج التيسؾرى  الغذاء مؽ السياه تفخيغ (Pericardiocentesis) 

 
 األخرى الخدمات التذخيرية 

 ( .ا يكؾ)الرؾتية السؾجات بؾاسظة القم  ترؾيخ -
 .(Tran-esophageal ECHO) السخيء طخيق عؽ القم  ترؾيخ  -
 القم  مجيؾد فحص -
 ساعة 24 لسجة القم  نبزات مخاقبة -

  



 
 مركز الجهاز الهزسى و الكبد التخررى

 ) مدتذفى القمب واألوعية الدمهية التخرري (
خجمات صحية متشؾعة لسخضم الجيا   و الحي يقجم مؽ نؾعو فم عظام غدة الستخرص بأمخاض الجيا  اليزسم و الكبج  األول

اليزسم و الكبج غيخ متؾفخة فم القظام مؽ عبل ، الحي يعسل عمم الدخعة فم الكذف و التذخيص و العالج و التجخل الجخاحي الدخيع 
ح السجتسع و بخسؾم رمدية لكافة شخاح  يقجم خجماتو الرحية الستشؾعة  لألمخاض الدخطانية التي تري  الجيا  اليزسم و القؾلؾن ،

 . مجانا لألسخ الفقيخة و السعؾ ة
 ويقدم القدم العديد من الخدمات الستشهعة مثل :

  خجمة الكذف وا ستذارة الظبية. 
  خجمات مشغار معجة. 
  مشغار عؾلؾن تذخيص. 
 السشغار طخيق عؽ لحسيات استئرال. 
  ربط دوالي السخئ. 
 السعجة  تثسيؼ . 
 تشغيخ القشاة السخارية ERCP . 
  السشغار بالكبدؾلة. 
  قياس حسؾضة السخئ. 
  قياس ضغط السخئ. 
 Argon BlazmaCoagulation . 
 بالبالؾن  واألكا  يا السخئ  ضيق تؾسيع . 

 
 

 


