
 المعتمد من الجمعية األوروبية لعالج األورام

هدفنا  هو  توفير أفضل  الخيارات  الطبية  والرعاية  السريرية  لمرضانا 
طبقًا  ألحدث  بروتوكوالت  عالج  األورام  وأعلى  معايير الجودة  العالمية 

وبالتعاون  مع  أكبر  الجامعات  ومراكز  األورام  بالعالم

وحدة أخذ العينات وفحص االنسجة

وحدة االشعة التشخيصية

وحدة التحاليل الطبية

بالتعــاون مــع أكبــر المراكــز العالميــة المتخصصــة فــي فحــص انســجة 
األورام لضمان أدق نتائج وأنسب عالج.

كما نوفر خدمة السحب والتحليل الفوري للعينات

هدفنا

ــالج  ــوط الع ــدث خط ــالل أح ــن خ ــه م ــه متكامل ــه صحي ــم خدم تقدي
العالميه.

ــة  ــة ذات صل ــات دقيق ــر بيان ــات لتوفي ــام معلوم ــا نظ ــون لدين أن يك
وفي الوقت المناسب.

جــذب مقدمــي الرعايــه الصحيــه المدربيــن والمؤهليــن علــي أعلــي 
مستوي.

ضمان جودة حياه للمرضي. 

الخدمات التشخيصية

مركز الفا كيور - كليوباترا المتخصص

لعالج األورام



العالج الكيماوي والمناعي والموجه - العالج اإلشعاعي

العالج بالنظائر المشعة - وحدة أورام الدم وزرع النخاع

يتــم وضــع أفضــل خطــة عالجيــة وجدولتهــا حســب حالــة المريــض تحــت إشــراف فريــق 
متكامل.

نوفر كافة التقييمات السريرية واختبارات الدم قبل تلقي المريض للعالج.
يتــم تحضيــر العــالج الكيميائــي بأيــدي صيادلــة إكلينيكييــن وباســتخدام احــدث وأأمــن 

االجهزة األمريكية.
نوفــر لمرضانــا مضخــة الحقــن المحمولــة إلعطــاء العــالج الكيميائــي فــي المنــزل دون 

الحاجة لدخول المستشفى.
نوفر لمرضانا أحدث أنظمة التبريد لفروة الرأس باستخدام جهاز القبعات الباردة.

نتبــع اإلرشــادات الدوليــة للتعامــل مــع كافــة المضاعفــات الجانبيــة للعــالج وذلــك بعــد دعــم 
المريض بكافة المعلومات الضرورية أثناء وبعد تلقي العالج.

نضمن بدء جلسات اإلشعاع في أسرع وقت ممكن لتجنب قوائم االنتظار.

نقدم لمرضانا البرامج الغذائية المتكاملة قبل وأثناء وبعد تلقي العالج.

 عيادة التغذية العالجية

ــل  ــادي التفاع ــب لتف ــدواء المناس ــار ال ــن باختي ــة اإلكلينيكيي ــق الصيادل ــوم فري يق
الدوائي مع األدوية األخرى وتحديد الجرعات لكل مريض على حدة.

للكشــف المبكــر عــن الخاليــا الســرطانية فــي مراحلهــا األولــى للحــد مــن انتشــارها 
وتفادي مضاعفاتها.

ــر  ــن أمه ــل  م ــق متكام ــم فري ــر له ــة.. نوف ــة متكامل ــا خدم ــن لمرضان ــا نضم ألنن
أطباء عالج األلم

ــا االستشــارات الوراثيــة علــى أوســع نطــاق مــن خــالل رســم خريطــة  نوفــر لمرضان
الجينوم البشري.

حيــث نقــدم أحــدث اختبــارات التحليــل الوراثــي بالتعــاون مــع أكبــر معاهــد التقييــم 
الجيني في أوروبا والواليات المتحدة األمريكية.

عيادة االلم

عيادة الكشف المبكر

عيادة الفحص الجينى 

وحدة الصيدلية اإلكلينيكية

ــت  ــد تح ــر والبعي ــدى القصي ــى الم ــة عل ــية العالجي ــج النفس ــا البرام ــدم لمرضان نق
إشراف أكبر االستشاريين النفسيين.

عيادة األمراض النفسية والعصبية

الخدمات العالجية

الخدمات التكميلية


