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< املؤسسات املتعاقدة
البنوك والصناديق

T.C. Merkez Bankası (Vakfı) •
T.C. Merkez Bankası (Çalışan) •
T. Halk Bankası A.Ş. •
T. Halk Bankası (Vakfı) •
T. Vakıflar Bankası EMS Vakfı •
Ankara Ticaret Odası •

شركات التأمين األجنبية

		

Marm Assistance •
Mondia Assistance •
Red Star •
Remed Assistance •
SOS •
Eurocross – Achmea •
(Agis, Zilveren, Interpolis...) •
Vanbreda •

المجموعات وشركات المساعدة

Interpartner Assistance •
**CGM •
**CGM Sağlık Avantajları Dünyası •
**HS Grup •
**Kurumlar •

 يرجى زيارة موقعwww.cankayahastanesi.com.tr ** للمزيد من المعلومات

المنظمات الحكومية

SGK (EMS, BAĞKUR, SSK) •
TBMM •

شركات التأمين الصحي الخاصة

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. •
Allianz Sigorta A.Ş. •
Anadolu Sigorta A.Ş. •
Axa Sigorta A.Ş. •
Acıbadem Sigorta A.Ş. •
Demir Hayat Sigorta A.Ş. •
Ergo Sigorta A.Ş. •
Groupama Sigorta A.Ş. •
Mapfre Genel Sigorta A.Ş. •
Ak Sigorta A.Ş. •
Eureko Sigorta (CGM) •
Güneş Sigorta •
Ziraat Sigorta •
Zurich Sigorta •
Ray Sigorta (CGM) •

الخدمات الصحية التكميلية

Groupama Sigorta A.Ş. (Fark yok) •
Acıbadem Sigorta A.Ş. (Fark yok) •
Eureko Sigorta (Fark yok) •

< املخرب
يستطيع المخبر الموجود بالمستشفى لدينا والمجهز بأجهزة تكنولوجية
حديثة إجراء االختبارات الكي ْميائية الحيوية والسريولوجية والمناعية
والهرمونية وتحليل محددات األورام وفقًا لوسائل التحكم الداخلية
والخارجية.

< األشعة
يحتوي قسم األشعة على وحدة أشعة إكس رقمية متوافقة مع نظام PACS
والذي يتيح التصوير البصري والتخزين ونقل تخْطيط الصدى ودوبلر
ألوان وصور طبية أخرى في بيئة إلكترونية .كما يحتوي القسم أيضً ا على
وحدة إشعاع متداخل تقدم خ ْزع ٌة مشْ فوط ٌة باإلبْرة ألعضاء معينة مثل
الصدر والغدة الدرقية والبروستاتا .والبروستاتا

< وحدة الرعاية املركزة
تستوعب وحدة الرعاية المركزة والتي يخضع فيها المرضى للمراقبة في
الفترة المبكرة عقب اإلجراءات الجراحية عدد تسعة أسرة مرضى مجهزة
تما ًما ويتم مراقبة جميع المرضى بشكل متواصل من حيث الحالة
الديناميكي ٌة الدموية.ال َد َم .ال َد َم ِويّة

< غرف املرىض
تضم المستشفى لدينا  58سري ًرا حيث يوجد  49سري ًرا بالعنبر و 9أسرة في
وحدة الرعاية المركزة .تحتوي جميع غرف المرضى على سرير مريض
قابل للضبط ونظام ترقيم للممرضة ونظام األكسجين المركزي وغطاء
وتليفزيون
ونظام  LCDأرضية مضاد الجراثيم وفريزر وغرفة مالبسونظام
تكييف هواء وسرير مرافق وحمام.
وح َّمام

< طب القلْب
الدكتور المعالج Cemal Özbakır

يقدم قسم طب القلب خدمات العيادة الخارجية بما في ذلك التحقيق في
تشخيص االضطرابات القلبية والتخطيط للعالج بعد الفحص ،ووضع
برامج عالج محددة لالضطرابات القلبية والمشاكل المصاحبة لضغط
الدم المرتفع وف ْرط كوليستيرول الدم وف ْرط ش ْحميات الدم واضْ طراب
النظْم.
َ

االجراءات التشخيصية

• ربية القلْب )(ECG
• دى القلْب
• اختبار إجهاد الحركة
• جهاز هولتر (لمراقبة تخطيط كهربية القلب على مدار الساعة(

اإلجراءات العالجية

• عالج مرض الشريان التاجي
• عالج فشل القلب
• النظْم واضطرابات التوصيل
• عالج أمراض القلب الصمامية
• عالج االضطرابات الشريانية اإلقفارية الطرفية
• عالج اضطرابات الشريان األورطي
• عالج ارتفاع ضغط الدم
• كوليستيرول الدم

< الطب الباطني
الدكتور المعالج Hayati Kutlu

يتم تقديم الخدمات التشخيصية والعالجية والمتابعة لضغط الدم العالي
وف ْرط كوليستيرول وداء السكري والسمنة وف ْرط ثالثي غليسيريد الدم
الدم واضطرابات الغدة الدرقية لدى البالغين.
عالوة على ذلك ،يتم تقديم برامج الفحص الطبي العام القياسية والممتدة
للذكور/اإلناث الذين تقل أعمارهم عن  40سنة وللذكور/اإلناث الذين
تزيد أعمارهم عن  40سنة .سنة
• داء البول السكري
• أمراض الكبد
• أمراض الكلى
• اضطرابات الدم
• األمراض المعدية
• االضطرابات الرئوية
• اضطرابات الجهاز الهضمي (المعدة واألمعاء(
• االضطرابات الهرمونية

** الحصول على معلومات حول برامج الفحص الطبي العام.

< طب الجهاز البويل
البروفيسور الدكتور Mehmet Şevki Sert
الدكتور المعالج Ömer Vasfi Ece

يتعامل طب الجهاز البولي مع المشاكل المرتبطة بالجهاز البولي لدى
الذكور واإلناث والجهاز التناسلي لدى الذكر .ويتم عالج االضطرابات
البروستاتة المرتبطة بالكليتين والسبيل البولي
ومجاري والمثانة وغدة
ْ
السائل المنوي ومجرى البول واالختبارات من خالل أطباء خبراء مهرة.

جراحة البروستاتا

البروستاتة بالفتح
•
ْ
• ) TURا بالت ْنظير الداخلي(

عمليات الحصوات

• حصوات الكلى
• حصوات الحالب (بالفتح والتنظير الداخلي(
• حصوات المثانة (بالفتح والتنظير الداخلي(

جراحة السرطان

• إشعاعي في حالة سرطان البروستاتة
• في حالة سرطان المثانة لمثانة الجذْري
• في حالة سرطان المثانة (جراحة ورم المثانة
روستاتا بالت ْنظير الداخلي(
• التدخالت الجراحية بالفتح في حالة أورام الكلى
• التدخالت الجراحية في حالة أورام الخصية

التدخالت المرتبطة بالعقم

• الدوالية (األسلوب الجراحي الدقيق(

جراحات الجهاز البولي لدى األطفال
• الختان
• غ ْير النازل ٍة ٌ
• جراحة ) VURاحتباس البول(

جراحة الكلي

• ْاستئْصال الكلْية
• جراحة كيسة الكلية

قصور الكلى المزمن وغسيل الكلى
• الناسو ٌر الش ْرياني الوريدي

< جراحة األذن واألنف والحنجرة والرأس والرقبة
الدكتور المعالج Sait Yücel

إن العيادات الخارجية وغرفة العمليات بقسم جراحة األذن واألنف
مجهزة بأحدث البنى األساسية ) (ENT-HNSوالحنجرة والرأس والرقبة
التكنولوجية .يتم إجراء جميع الفحوصات باستخدام أسلوب التنظير
الداخلي ويستطيع المرضى مشاهدة نتائج الفحص واألمراض المصابين
بها على شاشة نظام .EndoVision

اضطرابات األذن

يتم إجراء الجرحة في المستشفى لدينا باستخدام أجهزة مجهرية عاملة
متقدمة .تستخدم أساليب التنظير الداخلي التكنولوجية المتقدمة
في جراحة األنف .تحسنت خدمات الرعاية التالية للجراحة في
  ENT-HNSالمستشفيات الخاصة بنا بدرجة عالية ويقدم متخصص
الخاص بنا الخدمات على مدار الساعة .عة

اضطرابات األنف

الخدمات ال ُمقدمة في قسم ENT-HNS
اضطرابات األذن واألنف والحنجرة لدى األطفال

اضطرابات الحنجرة

• اللوزتين والسليل ٌة األنْفية
• إدخال أنبوب بطبلة األذن
• األرجي والْتهاب الج ْيب
• عالج ناسور الرقبة والكتلة

• جراحة طبلة األذن
• عالج فقد السمع والجراحة
• عالج الطنين
• عالج الدوار

• جراحة انحراف الحاجز األنفي
• جراحة التهاب الجيب والسليلة (جراحة التجويف بالتنظير الداخلي(
• األنْفية (تردد السلكي(
• التجميلية (رأْب األنْف(
• استئصال اللوزتين
• جراحة مكافحة الغطيط والتردد الالسلكي
• عالج الجزر
• والسليلة باألحبال الصوتية
• عالج البخر (نتن النفس(
• عالج اضطرابات الغدد اللعابية

< الجراحة العامة

البروفيسور الدكتور Nusret Torun
الدكتور المعالج Gündüz Tunç

يقوم جراحون مختصصون وأكفاء في مجاالتهم بإحراء الجراحات المرتبطة
بأجهزة الجسم وجراحة السرطان والعمليات الجراحية الطارئة
باستخدام أساليب (الجراح ٌة بالم ْنظار) بالفتح أو بدون فتح في إدارة
الجراحة العامة بمستشفى كانكاريا.
األمعاء ،البواسير ،الشقاق ،الكيساتٌ الش ْعرية) ،جراحة الكبدي الص ْفراوي
(الكبد والمرارة) ،جراحة الفتاق (البطن ،األ ْربية ،الفتْ ٌق السري) ،جراحة
الغدة الصماء (الغدة الدرقية ،الدر ٌاق العقيدي ،جراحة الصدر(.

علم األورام الجراحية واضطرابات الصدر

يقوم جراحونا المتخصصون في تشخيص والتخطيط للعالج بإجراء جراحات
وقائية وجذرية والسيما ألمراض األورام الحميدة والخبيثة وجراحة
البشرة وأورام األنسجة الرخوة واضعين في االعتبار التشخيص المبكر
في اضطرابات الصدر وسرطان األعضاء بالكامل.
بالكامل

< جراحة ْال ْعصاب – جراحة الدماغ

الدكتور المعالج Zekai Seçkin

يتعامل قسم جراحة الْعصاب مع اضطرابات المخ والجهاز العصبي لدى
البالغين وال سيما عمليات االنزالق الغضروفي القطني والعنقي.
تستخدم هذه التقنيات أدوات شوكية (كسور في الشوكي العنقي)
وتقنيات ْاس ِتئْ ُ
صال ال ُق ْرص الكبيرة محدودة االجتياح واستئصال
القرص بالتنظير الداخلي ،بمعدالت أقل من المضاعفات تحت توجيه
ميكروسكوبي حيوي بما يسمح بالتعافي السريع للمرضى.كانكاريا

االضطرابات الفقارية (الشوكية(

• االنزالق الغضروفي العنقي
• االنزالق الغضروفي القطني
• اإلزاحة الفقارية القطنية
• كسر في الشوكي العنقي
• العمود الفقري

اضطرابات المخ

• نزيف المخ
• أورام المخ
اج الدماغي
• الخر ٌ
• كسور الجمجمة
• موه الرأْس

اضطرابات العصب المحيطي
• أورام العصب المحيطي
• انفخاخات العصب المحيطي

االضطرابات الروماتيزمية
• مشاكل املفاصل املؤملة
• أمل أسفل الظهر (القطني) والعنقي
• آالم الذراع واملرفق واليد والرسغ (انفخاخات األعصاب والتهاب مفصل
املرفق ومتالزمة النفق الرسغي(
• والقد ٌم الرحاء آالم القدم والكاحل (إبْهام القدم األ ْروح( 	
ٌ
الفصال العظْمي
•
• االنزالقات الغرضوفية (الفتاق القطني والعنقي(
• العظْم
• متالزمة األمل العضيل املتفيش (الفيربوميالغية) واضطرابات العضالت املتنوعة

• الْتهاب الفقار الروماتويدي ،صل الروماتويدي
• االضطرابات الروماتيزمية األخرى (روماتيزم النسيج الرخو ،والْتهاب
الوتر والتواء املفاصل والعضالت(
واإلصب ٌع الزنادية
• وااللتهاب الكييس ْ
التأهيل يف حالة االضطرابات العصبية
ٌ
والخزل السفْيل
• ل النصفي
ٌ
والخزل الشقي(
• السكتة الدماغية  -الشلل (الشلل النصفي
التصلب املتعدد )(MS
•
ٌ
• مرض باكنسون
• ب الو ْجهي

< الطب ْيعي والتأْهيلِ )(PTR

الدكتور المعالج Aynur Göksel

يتم فحص جميع املرىض املوجودين بالعيادات الخارجية الذين يشتكون من
اضطرابات الجهاز الحريك والعضيل الهيكيل الفطرية أو املكتسبة التي تقلل
من جودة الحياة من خالل التأثري عىل القدرة الوظيفية من خالل متخصص
خبري ويتم التخطيط لعمليات عالجهم واملتابعة املنتظمة لهم .يتم تحديد
العالج البدين والتأهيل والتمرين أو خيارات الربنامج املنزيل ويتم توجيه
املرىض إىل وحدة العالج الطبيعي والتأهيل .يبلغ أخصائيو العالج الطبيعي
الخرباء لدينا املرىض بربنامج العالج بعد إعداة الجدولة والتخطيط وإجراء
برنامج العالج.

األمراض التي يتم تقديم الخدمات التشخيصية والعالجية لها:
التأهيل يف أمراض جراحة تقْو ْيم العظام
• اوالجراح ٌة ال ْرتقيعية للمفاصل
للبت
• ال ْ
		
• اإلصابات الرياضية
• متزقات العضالت وااللتصاقات وحركة املفاصل املقيدة
• إصابات الغضاريف املفصلية واألربطة والتأهيل بعد إجراء العملية
الجراحية
• ع والْتواء املفْاصل

** يقوم جراحو العظام وطب الرضوح والعاملون بغرفة العمليات بإجراء جراحة باستخدام منظار املفصل والجراحة الرتقيعية وجراحة العمود الفقري وجراحة
اليد-القدم واألطراف العلوية باستخدام أجهزة تقنية حديثة للغاية تحت التوجيه النطاقي وظروف التعقيم.
تحاول جراحة اليد واألطراف العلوية حل املشكالت املرتبطة بالعظام ،واملفاصل ،واألعصاب والوتر واألوعية الدموية لألصابع واليدين والرسغ ،والساعد
ومفصل املرفق ومفصل الكتف.
مخرج الصدر) التي تحدث بعد( واإلصابات ومتالزمة فتْحة الص ْدر السفْلية
انفخاخ األعصاب واألوعية ومتالزمة نفق عظمة الكعربة ومتالزمة النفق
واإلصب ٌع الزنادية
وأورام اليد الرسغي ومتالزمة أمل إصبع اإلبهام الرسغي ْ
والطرف العلوي الذي يتطلب غال ًبا عالج جراحي.

للكتف وميكن باستخدام وسائل منظار املفصل عالج مشاكل الكف ٌة املدورة
والْتهاب اللقيمة الجانبية للمرفق أو التهاب مفصل املرفق واملشاكل املعقدة
للغض ٌ
وف املليف.
ْ
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الدكتور المعالج Mahmut Kış
البروفيسور الدكتور Bülent Atilla
البروفيسور الدكتور Muharem Yazıcı
الدكتور المعالج Altuğ Tanrıöver
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البروفيسور الدكتور Ahmet Mümtaz Alparslan
الدكتور المعالج Kürşat Kemal Teker
البروفيسور الدكتور N. Reha Tandoğan
الدكتور المعالج H. Uğur Gönç
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البروفيسور الدكتور Mazhar Tokgözoğlu
الدكتور المعالج Gürkan Erkula
البروفيسور الدكتور Uğur Şaylı
الدكتور المعالج Asım Kayaalp

وتعد املستشفى لدينا أحد املراكز املتميزة يف مجال علم ت ْنظري املفْصل لعالج
مفصل الورك والذي يتطلب بنية أساسية تكنولوجية متقدمة وقد أصبحت
أكرث شهرة خالل السنوات األخرية.

يعمل فريق جراحة العمود الفقري بالتعاون مع جراحي ْال ْعصاب وميتلك
وجميع أنواع جراحة خربة متخصصة يف انفخاخ األعصاب وانْحناء الس ْيساء
العمود الفقري.

أيضً ا يعمل املركز عىل تنفيذ تدابري متطورة يف الجراحة الرتقيعية لضامن
سالمة املرىض ،ومعالجة األمل بعد العملية ،والتحكم يف العدوى ويتم إجراء
الجراحة الرتقيعية للركبة والورك والكتف والكاحل يف املستشفى التابعة لنا.

بينام يقوم فريق جراحة األقدام بإجراء جراحات لعالج املرىض املصابني
بجميع أنواع تشوهات األصابع وأصابع األقدام وانفخاخات األعصاب
والرشايني يف أقرص وقت زمني ممكن.
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< مجموعة جراحة العظام مبستشفى تشانكايا  -جراحة العظام وطب الرضوحِ
الخدمة من خالل جراحني يقدم قسم جراحة العظام وطب الرضوح
متخصصني جمي ًعا يف مجاالت مختلفة.

ويتم االحتفاظ بسجالت املرىض وبيانات التصوير يف قاعدة بيانات رقيمة؛
ويتيح ذلك إجراء الدراسات األكادميية واألبحاث ومتابعة النتائج.

وجراحة الركبة يف ونظ ًرا ألنه مركز يهتم بإصابات الرياضة وت ْنظري املفْاصل
تركيا ،يتم إجراء ما يقرب من  2500عملية جراحية سنويًا يف قسم جراحة
العظام وطب الرضوح.

جدير بالذكر أن الجراحني العاملني لدينا قد عملوا كمدربني عىل املنصات
الوطنية والدولية يف مجال جراحة املفاصل باستخدام جراح ٌة م ْنظار املفْاصل.
ويتسم هؤالء الجراحون مبستوى عا ٍل من الخربة واملهارات يف تقنيات
يف جراحات الورك والركبة والكتف الجراح ٌة باستخدام م ْنظار املفْصل
والكاحل واملرفق والرسغ .وميكن عالج املفاصل شديدة االنثناء والكسور
وإصابات األربطة والعديد من اضطرابات العظام واألمراض الروماتزمية
باستخدام طريقة الجراحة باستخدام منظار املفصل.

وكذلك تعمل غرفتا عمليات مخصصتان لجراحة العظام مجهزتني بأدوات
وأجهزة وأنظمة تصوير تقنية متقدمة مع حصة كبرية يف نجاح جراحة
العظام والرضوح من خالل فريق جراحي يتمتع بالخربة عىل مدار الساعة.

< فروعنا
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

جراحة العظام وطب الرضوح
الطب ْيعي والتأْهيل
ْال ْعصاب
الجراحة العامة
األذن واألنف والحنجرة
طب الجهاز البويل
واالستبْنائية (الرت (الرتميمية(
ْ
الطب الباطني
طب القلْب
واإلنْعاش التخْدير
والحمية الغذائية
علْم األشعة
جميع خدمات املخابر

خدمة رائعة تجعلك تشعر بأنك يف منزلك

