مــــراكــــز  ASSUTAالــطــــبــــيــــة

مــركــز الــتــمــيــز لــلــأورام
نقدم لك جميع الخدمات الطبية المطلوبة في طب األورام
التشخيص والعالج في مكان واحد

لــــمــحــة عــنــــا
تمثل  Assutaسلسة رائدة من المستشفيات والعيادات الخاصة في إسرائيل
تشمل مراكز  Assutaالطبية  7مستشفيات مجهزة بأحدث غرف العمليات وأبرز
التقنيات الحديثة والمتطورة
تضم العديد من األخصائيين والخبراء الطبيين الرائدين في مجاالت الطب المتنوعة
اللجنة المشتركة لالعتماد الدولي ()JCI
مركز خدمات المرضى الدوليين

مـــركـــز الـــتـــصـــويـــر (الـــأشـــعـــة)
يتميز مركز التصوير في مستشفى  Assutaبأنظمته عالية الحداثة المواكبة آلخر
التطورات ،باإلضافة إلى عدد من أخصائي األشعة واألطباء الشعاعيين الرائدين عاليي
تقدما حول العالم.
الكفاءة ،الذين يعملون باستخدام أكثر التقنيات
ً
ماسحات الفالش المقطعية  - CTتجري أكثر من  150,000اختبار في السنة
ماسحات التصوير بالرنين المغناطيسي  – MRIتجري أكثر من  70,000اختبار في السنة
التصوير بالرنين المغناطيسي المفتوح  – OPEN MRIتستقبل األشخاص المصابين بالخوف من األماكن
المغلقة ( )claustrophobiaأو األشخاص المصابين بالسمنة ،أو ذوي بنية الجسم الضخمة أو المصابين بالجنف
تقنيات تصوير PET/ CT
أقسام التصوير الشعاعي للثدي

مـــراكــــز امـــــتــــيـــــاز Assuta
عالجات ذات صلة:
طب الجهاز
البولي

علم الوراثة

الجراحة العصبية

العالج الشعاعي

علم الدم

أورام الجهاز
الهضمي

طب العظام

الرأس والعنق

• جراحات الساركوما
• سرطان البرنكرياس
• عالج سرطان الثدي
• عالج سرطان الرئة
• عالج سرطان البروستات
• سرطان الكولون
• طب األورام النسائية
• الساركوما وأورام العظم
• الميالنوما وغيره من سرطانات الجلد

=

مركز األورام – لمحة عامة
يحتل مركز األورام والعالج الشعاعي مرتبة الصدارة على المستوى الوطني كمركز عالمي للتميز،
تطورا على مستوى العالم.
باستخدام مسرعات اإلشعاع األكثر ً
أهم الخبراء ذوي الخبرة الفريدة في عالج األنواع المختلفة والنادرة من األورام.
فريق متعدد التخصصات مؤلف من كبار األخصائيين الذين يعملون سوية لتقييم العالج األمثل للمريض.

خـــدمــــاتـــنـــا
تعمل وحدة األورام كأحد األقسام النهارية للمستشفى
تفدم الوحدة ً
أيضا استشارات األورام لجميع العالجات الطبية المتنقلة غير المقيمة في المستشفى.

العالج الكيميائي

العالج المناعي

العالج الشعاعي

العالج البيولوجي

العالج الهرموني

علم األورام الجراحي

ســـرطـــان الـــثـــدي
معا لضمان حصولك على التشخيص
في قسم سرطان الثدي في  ،Assutaيعمل األخصائيون ً
خصيصا لتتناسب مع حالتك.
الصحيح من أجل وضع خطة طبية مصممة
ً
يشمل فريق الرعاية لدينا العديد من األخصائيين الخبراء في جميع أنواع حاالت الثدي المختلفة:
أطباء األورام
ممرضون معتمدون في طب األورام
أطباء األورام المختصين في األشعة
استشاري الوراثيات
علماء األمراض

خـــدمـــات الـــدعـــم
وسائل التصوير
التصوير الشعاعي الرقمي للثدي
التصوير بالموجات فوق الصوتية
تصوير الثدي الشعاعي ثالثي األبعاد
وسائل الخزعة
رشافة اإلبرة الدقيقة
خزعة True-cat
الخزعة الموجهة بـ MR

عالج سرطان الثدي
العالج الجراحي
إعادة بناء الثدي
العالج اإلشعاعي
العالج الكيميائي
العالج بالهرمونات
العالجات البيولوجية

ســـرطـــان الــبــروســتـــات
يتميز أطباء  Assutaبمستوى عال من الكفاءة ويحتلون مرتبة الصدارة على الصعيد
الوطني في خبرة الجهاز البولي والجراحة فيما يتعلق بسرطان البروستات.
متكامال من الخيارات العالجية بما في ذلك:
ستجد في  Assutaنطا ًقا
ً
المعالجة:

الجراحة:

العالج الشعاعي الخارجي

استئصال البروستات بالليزر ()Holep

العالج الشعاعي الداخلي (العالج الشعاعي القريب)

استئصال البروستات الحميد

العالج الهرموني

استئصال البروستات الجذري

العالج الكيميائي

عالج  Rezamببخار الماء
Turbt/Turp

مــيــزات تــكــنــولــوجــيــا عــلــم الــأورام
MRI LINAC
مزيج فريد من التصوير بالرنين المغناطيسي الموجه بواسطة المسرع الخطي ( MRIليناك)
NanoKnife
تقنية نانونايف المبتكرة لمرضى سرطان الكبد والبنكرياس
INTRABEAM
العالج الشعاعي الموضعي االستهدافي لمرضى سرطان الثدي
TrueBeam
العالج الشعاعي المتزامن للنقائل السرطانية المتعددة في الدماغ ،باستخدام المسرع الخطي األحدث على
مستوى العالم
Da Vinci Robot
ُيستخدم في جراحات التنظير لمعالجة سرطان البروستات وغيره من الحاالت البولية  /النسائية

الــإقــامـــة فــي الـمــســتــشـــفـــى
حماما
خيار الغرف الخاصة – الغرف مجهزة بأعلى المعايير وأكثرها كفاءة كما تضم جميعها ً
ً
ومرحاضا شخص ًيا
مركز النقاهة – غرفة ذات معايير مشابهة لمعايير الفنادق لإلقامة قبل وبعد إدخال المريض للعمليات
شامال من خدمات المعالجة الفيزيائية
مركز االسترخاء والمعالجة الفيزيائية – يوفر ً
نطاقا ً

القـــســـم الـــدولـــي
وانتهاء
بدءا من اتصالهم األول
ً
يعمل فريق االستقبال متعدد اللغات على استقبال المرضى ومساعدتهم ً
بعودة المريض إلى دولته األم
المساعدة في الحصول على الفيزا السياحي
حجز مواعيد الفحوص الالزمة
تحديد المدفوعات مع شركات التأمين
تنسيق االجتماعات والمقابالت مع األطباء

لماذا Assuta؟
كفاءة أكبر
تبدأ العالجات الناجحة من التشخيص الدقيق
المزيد من الخبرات
في عالج الحاالت النادرة والمعقدة
جودة الرعاية عالية المستوى
خصيصا لكل مريض
مع رعاية مصممة
ً

