
مختبر مستشفى طيبة حقق قفزة هائلة على المستوى العالمي
يخضع لبرامج الجودة العالمية وتتوافر فيه خدمة التشخيص المبكر الدقيق لألورام

املختبر يخضع لبرامج اجلودة العامليةمختبر املستشفى يقدم تشخيصا مبكرا دقيقا لألورام د.إيهاب طلعت سعيد

الطفله رميالطفله منى

أحمد القطان

جانب من احلملة

»األمومة« استقبل طفلتين أول أيام العام

أعلن مدير العالق���ات العامة في مستش���فى األمومة احمد 
القطان عن اس���تقبال املستش���فى أول طفلة في العام اجلديد 
2011/1/1  وتس���مى منى والتي جاءت الى الدنيا وس���ط فرحة 
اجلميع سواء العاملون باملستشفى او أهالي الطفلة، وذلك في 
متام الساعة اخلامسة والنصف مساء السبت أول يناير، وأكد 
القطان ان ال���والدة كان�ت رائعة بكل املقاييس، فقد متت وهلل 
احلمد بسهولة ويسر وفق أح��دث التقنيات الطبية املتواف���رة 
باملستشفى واملعدة خصوصا ملثل هذه العمليات، هذا الى جانب 
اخلدمات الصحية التي قدمت لألم والطفلة من فحوصات وعناية 
فائقة في احلضان���ات الت��ي تعتبر االحدث واألكثر تطورا في 
العالم، كما استقبل املستشفى طفلة ثانية تسمى رمي الساعة 
6:14 مس���اء الس���بت أول يناي�ر، ه��و الهدف من اختيار إدارة 
املستشفى لفري�ق طبي متكامل ويعتب��ر من أفض���ل الكوادر 
الطبية احملترفة ومنح األس���ر البسمة والسعادة وبناء أجيال 

تتمتع بالصحة والرعاي��ة املستدمية.

هيلث كير كلينيك نظم 
حملة تسويقية في األڤنيوز

نظم مركز هيلث كير كلينيك حملة تسويقية 
مبجمع األڤني����وز للتواصل مع مراجعي املركز 
والتعري����ف باخلدمات التي يقدمها املركز وذلك 
من خالل توزيع بروشورات ومطبوعات تعرف 
بخدمات املركز الطبية العديدة وبالعيادات التي 
يتكون منها، كما مت ايضا توزيع هدايا وخصومات 

خاصة.
وقد صرح د.عل����ي العبيدي مدير عام مركز 
هيلث كير كلينيك بأن قي����ام املركز مبثل هذه 
احلملة ما ه����و اال اصرار على توصيل خدمات 
املركز لشريحة واسعة من املجتمع بجودة اخلدمة 

املقدمة بأيدي اعلى مستوى من االطباء.

واجلدير بالذكر ان مركز هيلث كير كلينيك 
الكائن ببنيد القار يضم نخبة من امهر االستشاريني 
على مستوى الكويت، ويتكون من قسم لالنف 
واالذن واحلنجرة وجراحة الرأس والرقبة وجتميل 
الوج����ه، عيادة جراحة عام����ة وجراحة اجلهاز 
الهضمي والسمنة واملناظير وكذلك عيادة تغذية 
ووحدة تنحيف ومختبر للتحاليل الطبية الشاملة، 
كما يقدم املركز خدمات عديدة من خالل قس����م 
اجللدية الذي يحتوي على عيادة جلدية وتناسلية 
وجتميل الوجه وعلى وحدتي ليزر الزالة الشعر 
ووحدة العناية بالبش����رة. كما يستقبل املركز 

استفساراتكم على هاتف رقم 22511500.

بهدف توصيل خدماتها لشريحة كبيرة في المجتمع
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بإخراج النتائج في زمن تنافسي مقارنة باألجهزة 
األخرى مع دقة متناهية في النتائج.

ثالثا: أسعار تنافسية: ان األسعار التي تقدمها 
مختبرات مستشفى طيبة تعتبر أسعار تنافسية 
ف����ي ظل وجود كل هذه اخلدم����ات التي تقدمها 
مستش����فى طيبة، والهدف منها راحة املرضى 

وسالمتهم.
رابعا: أشمل: حيث اننا نقوم بإجراء جميع 
التحاليل الطبية ومنها التحاليل غير املعتادة 

والنادرة.

خدمة جتميع العينات من مكان املريض وذلك 
جميع أيام األسبوع 24 ساعة.

ومما سبق يتضح ان مختبرات مستشفى طيبة 
تقوم بخدمات رباعية األبعاد: 1 � أجود وأدق، 2 

� أسرع، 3 � أسعار تنافسية، 4 � أشمل.
أوال: أجود وأدق: خلض����وع املختبر ألعلى 
مستوى من برامج اجلودة العاملية، وحلصولها 
على ش����هادة اجلودة JCI وأيضا للعمل بأحدث 

األجهزة املتطورة عامليا.
ثانيا: أس����رع: حيث ان هذه االجهزة تقوم 

يعتبر واحدا من أكثر أنواع السرطان التي ميكن 
الوقاية منها بالتش����خيص والعالج املبكر. كما 
يقوم املختبر بإجراء جميع التحاليل الكيميائية 
والهرمونات بأحدث األجهزة الطبية اآللية، وذلك 
يس����اعد على توفير النتائج للمريض في زمن 
قياس����ي، مما يقلل من مدة االنتظار وتأخر بدء 
العالج الطبي. وأكد ان املعمل مفتوح ويستقبل 
املرضى 24 س����اعة طوال أيام األس����بوع خالل 
أيام السنة، ويستقبل املعمل املرضى خالل أيام 
االجازات والعطالت الرسمية، كما يوفر املعمل 

األكثر، وذلك للفحص الشامل، وهي تشمل حتاليل 
السكر، ووظائف الكبد والدهون، ووظائف الكلى 
ودالالت األورام وفيتامني »د« مما يساعد على 
جتنب مخاطر األمراض والوقاية منها، مشيرا 
الى انه يتوافر في املختبر أحدث األجهزة اآللية 
لتحليل اخلاليا الس����رطانية من جميع أجزاء 
اجلسم ومن عنق الرحم، حيث ينصح بإجراء 
مسحة لعنق الرحم دوريا وذلك للتشخيص املبكر 
ألي تغييرات في اخلاليا مما يساعد على العالج 
املبكر ومنع تطوره الى سرطان عنق الرحم الذي 

لبرامج اجلودة العاملية مثل اجلمعية األميركية 
للباثولوجي والتحاليل الطبية وكذلك برنامج 
اجلودة االجنليزي، وذل����ك يعطي راحة وثقة 
ل����دى املريض من انه يحصل على أدق النتائج 
املماثل����ة ألفضل املختبرات العاملية. كما أكد أن 
مستشفى طيبة يهتم بتقدمي خدماته مع أعلى 
درجات األمان من مخاطر انتقال األمراض للمرضى 
والعاملني، ويطبق املختبر في مستشفى طيبة 
هذا النظام بصرامة حلماية املرضى والعاملني. 
ونصح بالقيام بالتحاليل الدورية كل عام على 

أكد رئيس قس����م املختب����ر اختصاصي 
هيستوباثولوجي في مستشفى طيبة د.ايهاب 
طلعت سعيد ان قسم املختبر مبستشفى طيبة 
قد حقق قفزة هائلة في الفترة األخيرة لتحقيق 
مستوى عاملي حسب أحدث املعايير العاملية، 
وقد توج مؤخرا بحصول املختبر كجزء من 
 JCI مستشفى طيبة بشهادة التقييم العاملي
التي تعتبر من أرقى هيئات تقييم املستشفيات 
واملختبرات في العالم، وقد حصلت املستشفى 
على أعلى درجات التقييم. وقال انه يتوافر 
حاليا في املعمل جميع أنواع التحاليل الطبية 
املعتادة والنادرة التي جترى بأحدث األجهزة 
الطبية اآللية في جميع التخصصات الطبية 
والتي تساعد على جتنب األخطاء البشرية. 
كما يتوافر في مختبر طيبة خدمة التشخيص 
املبكر الدقيق ل����ألورام من خالل أخذ عينة 
عن طريق االبرة الدقيقة من الورم دون ألم 
مع إمكانية التشخيص املبكر والدقيق لنوع 
الورم مما يس����اعد في حتديد االحتياج الى 
عملية جراحية لعالج الورم من عدمه. كذلك 
يتوافر اآلن في مختبر مستشفى طيبة أحدث 
األجه����زة اآللية املتصلة بالكمبيوتر إلجراء 
حتاليل البكتيريا في الدم وفي جميع أجزاء 
اجلسم، وتتسم هذه االجهزة بالدقة املتناهية 
في حتديد نوع البكتيريا املس����ببة للمرض 
مما يس����اعد على الع����الج الدقيق للمرض. 
واضاف ان مختبر مستشفى طيبة يخضع 


