بيان صحافي

التفاني في خدمة الناس ورعايتهم الصحية
منذ انطالقته أواخر العام  ،٢٠١٤ومركز العائلة الطبي يرّسخ دوره الريادي
في خدمة املرضى حتى غدا خالل اشهر قليلة من اهم املنتجعات الطبية
املميزة في محافظة الشمال ( ١٢٠سريرا ً بينها 100قيد التشغيل)
تذكرة دخولنا الناجح الى هذا القطاع:
 مجموعة اطباء اصحاب كفاءة عالية يعملون كفريق عمل متجانسومتفان في خدمة املريض.
 جسم متريضي كفوء يسكب مع الدواء الكثير من احملبة واحلنان يبلسماجلراح و يزرع األمل.
تيسر شؤون املرضى مع كافة املؤسسات الضامنة.
 إدارة فعالة ّ احدث املعدات والتجهيزات الطبية والتقنيات في التشخيص والعالج. أعلى املستويات على الصعيد الفندقي ٬مبنى ومساحات وآثاث.لم يكن ليكتب لنا النجاح رغم كل هذا لوال اللمسة اإلنسانية التي
نحيط بها كل مريض ليشعر انه في بيته وبني عائلته.
ان احلفاظ على هذا املستوى من اخلدمات وبناء الثقة املتبادلة مع
مجتمعنا يفترضان منا على الدوام تطوير املوارد البشرية ٬نشر ثقافة
اجلودة مع احملافظة على األخالقيات املهنية ومراعاة الظروف اإلقتصادية
ألهلنا في الشمال.
حتديات تهون وتصغر امام نبل الرسالة التي نذرنا أنفسنا لها وجعلناها
شعارا ملؤسستنا.
غرف العمليات :باالضافة الى اناقتها املميزة (مواد تلبيس اجلدران)
والتجهيزات املتطورة وأنظمة التنقل داخل القسم ٬جميع هذه الغرف
مجهزة بنظام  Hepafilterمع  laminar flowوضغط ايجابي مما يقلص
بصورة كبيرة اإللتهابات وتناقلها داخل املستشفى.
قسم التعقيم املركزي :يعتمد التعقيم بالبالسما.
علما» ان جميع النفايات والغسيل ينقل عبر مهارب في كل الطوابق
دون املرور في املصاعد والساللم و املمرات.
أقسام العناية - :قسم للكبار  ٧غرف
قسم للخدج (حديثي الوالدة)  ١٤سريرا ً
تتميز هذه األقسام باإلضافة الى جمالية تقسيمها و األثاث و أحدث
املعدات الطبية بأن كل مريض بالغ أو حديث الوالدة هو في غرفة خاصة
به مع كامل لوازم اإلنعاش مما يحد من  Infections nosocomiales.خطر
التقاط اجلراثيم واإللتهابات
قسم جراحة اليوم الواحد
قسم غسيل الكلي

 | 50العدد  | 41خريف 2017

| الصحة واالنسان

قسم األشعة:
 Philipsصنع من أحدث التجهيزات من اشعة سينية  -تصوير ملون –
صور صوتية (ايكو) وصوال» الى:
• Mammography
• Osteodensitometry
• Panoramic
• CT Scan 16 slices
• MRI 1.5 Tesla
 Pacsوذلك مع نظام لألشعة االلكترونية ونقل صور عن بعد للطبيب.
قسم العالج الكميائي:
أحدث التجهيزات لتحضير و تركيب األدوية – معدات ملنع سقوط الشعر
الذي يرافق العالج.
أقسام قيد التجهيز:
• عناية القلب CCU
• قسم متييل القلب
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