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www.tuzlakaplicalari.com

تبعد المسافة من 2 إلى 3 كم بين
المستشفى ومتنزه بالي قايا الر

 المستشفى موجودة على بعد1.8 كم من مرافق
طوزال لالستجمام الحراري.

 مرافق االستجمام الحرارية  ومركز الحياة الصحيةمتنزة الطبيعة الخالبة في بالي قاياالر
والديتوكس في طوزال
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تبلغ المسافة فقط 5 دقائق من مرفأ  طوزال

www.viasea.com.tr www.farukyalcinzoo.com

نبتعد فقط 6 كيلومترات عن أكبر حديقة
حيوانات في تركيا

 تقع حديقة الحيوان هذه على مساحة 80 ألف متر مربع ، مما
 مع المتاجر ذات الشهرة العالمية وأماكن تناول الطعام

 في حمامات السباحة المملوءة بالمياه المعدنية الغنية، يمكنكماستنشاق الهواء النظيف ، إلى أعماق رئتيك من حديقة
 يتيح الفرصة لرؤية الحيوانات والنباتات النادرة على الطبيعة

 والشراب ، يمكنكم االستمتاع بكل احتياجاتكم في هذه
 الشعور  باالنتعاش وتلبية احتياجات العناية الشخصية لكمباللي قاياالرالطبيعية، وهي  محمية طبيعية من الدرجة

 مع الهواء النقي المساحات  الخضراء الكبيرة، ويمكنكم قضاء
 المنطقة ، بينما تستمتعون بالسينما المفتوحة، وقاعات

واالسترخاء. باإلضافة إلى غرف المساج المخصصة للعنايةاألولى، وهو أمر جيد للغاية بالنسبة لك أن تأخذ نزهة
وقت ممتع في حديقة الحيوان هذه حيث يعيش 286 نوًعا من

 السينما ، أو تتجولون في األكواريوم المليء بجميع أنواع
 بالوجه والجسم، كما ستحبون  وحدات العالج بالطين والطحالبطبيعية في هذه الحديقة ذات الشاللين.

الطبيعية. الحيوانات وأكثر من 8000 نبات من 600 فصيلة.
 .ViaSea Tema Park كائنات  البحر المثيرة لالهتمام في

 يدعم مستشفى جامعة أوكان تكاليف العناية بحيوان وحيد
!القرن المسمى "سمير" ، وهو  مثال فريد من نوعه

 حديقة حيوانات فاروق يالجين وحديقة
مرفأ طوزالالنباتات
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www.viaport.com.tr

 تبعد المستشفى 10 كيلومترات فقط من مطار صبيحة كوكتشن
الدولي

 لن تملوا من المشي في هذا التكوين البديع الذي يذكر بقرى بفضل قربها من مطار صبيحة كوكتشن ، لن تواجه صعوبة

 وخمائل الزهو الموسمية، وستكونون سعداء للغاية بالسير
في االنتقال التي يمكنك الوصول إليها في أي وقت.  البحر األسود على طول الطريق الممتدة بأشجار الزيتون

 في شوارع منطقة فيابورت حيث توجد أماكن الطعام
ومختلف ماركات العالمية.

 نحن نبتعد فقط 15 كيلومتر عن مركز تسوق
 فيابورت

مطار صبيحة كوكتشن الدولي فيابورت بناحية كورد كوي مجمع التسوق للمخرج األسيوي

www.sabihagokcen.aero.com

“صحتكم هي
أّول أولوّيتنا“
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مركز المرضى
الدوليين التابع

 لمستشفى أوكان
يوفر قسم خدمات المرضى الدوليين بمستشفى جامعة

تم تكليف مركز المرضى الدوليين الخاص بنا خصيًصا

أنحاء العالم ومرافقيهم وأقاربهم،  ليشعروا باأللفة كأنهم

 موظفينا المتعددي اللغات و توفيرترتيبات السفر والدعم

 أوكان التنظيم والدعم الالزمين للمرضى من جميع

لتلبية االحتياجات الخاصة لمرضانا ، بما في ذلك

.في منزلهم ويحصلون على رعاية صحية عالية الجودة

اللغوي وغير ذلك من الدعم.

 يقدم مركز المرضى الدوليين
التابع لمستشفى أوكان

المعلومات والخدمات التالية:

 خدمات الدعم لعمليات دخول المستشفى
 واإلقامة فيها والتسريح والخروج عنها

والمتابعة فيما بعد.

خدمات الترجمة الفورية الناطقة

تخصيص خدمات إسعاف برية ومحمولة جوا

تحديد موعد المعاينة

استقبال وتوصيل المريض من المطار

الخدمة السياحية وتخصيص مكان لإلقامة
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 الخارجية متعددة مجمع العيادات 
االختصاصات التابعة  

لجامعة أوكان

مستشفى طب وجراحة األسنان
التابعة لجامعة أوكان

  العيادات الخارجية متعددة
االختصاصات

 عيادة طب األورام
عيادة  صحة وأمراض األطفال

عيادة القلب لألطفال

 عيادة  طب الكلى واألمراض
الروماتيزمية لألطفال

عيادة  الغدد الصماء لألطفال
عيادة جراحات األطفال

عيادة  األنف واألذن والحنجرة
عيادة الباطنة )األمراض الداخلية)

عيادة العالج الطبيعي والتأهيل
عيادة المخ واألعصاب

عيادة أمراض النساء والوالدة
عيادة القلب

عيادة صحة وأمراض العيون
العيادة النفسية

 عيادة العظام والكسور
عيادة األمراض الصدرية

عيادة  جراحات الصدر
عيادة الجراحة العامة

يادة صحة الفم واألسنان

عيادة التجميل والجراحات الترميمية
والتجميلية 

عيادة عيادة الجلدية
عيادة التغذية والحمية

عيادة المسالك

عيادة الجهاز الهضمي

،إسهاما في صياغة المعايير الصحية للمستقبل

الخارجية متعددة االختصاصات في ناحية آجي

 موقعا بين المؤسسات الموجهة للرعاية

بخدمات فائقة الجودة على معايير عالية

فإن جامعة أوكان بنظرتها الثاقبة التي تحتل

 باديم سنة 2017، التي تنهض بتقديم العالج

الصحية، قامت بافتتاح مجمع العيادات

معاصرة، وأجهزة ذات تكنولوجيا متقدمة
وأطباء خبراء وأفراد طواقم ذات تجربة.

الخدمات المقدمة في مستشفانا
لطب وجراحة األسنان

طب األسنان التجميلي

طب وجراحة األسنان العام
تطبيقات الليزر

طب أسنان األطفال

 تقدم جامعة أوكان خدماتها العالجية في كل فرع من

يعمل هذا المستشفى التدريبي والتطبيقي الذي يوفر

العالج الحالية والتقنيات الحديثة  في المؤسسات

 األكاديميين الذين يحظون باحترام كبير، والذين ساهموا

لألسنان من خالل طاقمها األكاديمي الواسع ذو االسم

 القيم العالمية لتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية

واألسنان ورعايتها ، ويقدم لكل مريض خطة عالج

 احتياجات ومشاكل هذا المجال مع المعايير الدولية

 فروع طب األسنان في مستشفيات توزال ومجيديه كوي

 التعليم والتدريب المؤهل والمكسب للخبرة  في إطار

 الوطنية والدولية، ونقوم بتوعية مرضانا عن صحة الفم

في األبحاث المستنيرة في المجال األكاديمي، ويستجيب

 المرموق لدى كل المؤسسات األكاديمية،وأساليب

 عن طريق الفم واألسنان بشكل مستمر، ويثقف

فريدة من نوعها.

ويقدم الخدمات الصحية  لكم في تعاون واتحاد.
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 الطوارئ طب 
 متعدد التخصصات ، في لدينا، والتي تعمل بنهج وحدة خدمات الطوارئ  

 لدينا توفر سهولة الوصول وحدة خدمات الطوارئ 

سيارات اإلسعاف التي تعمل باإلضافة إلى ذلك ، توفر 

 للمريض من قبل أطبائنا والمعالجات األولى ويتم إجراء المالحظات  

 الطوارئ في كل فروع المرضى في حاالت منح الفرصة العاجلة لعالج  

 التابعين لنا والطواقم الخدمية  الصحية.

الطب.

بأجهزة تكنولوجية متقدمة، غرف المراقبة المجّهزة  

 وغرف العمليات لدينا مع إلى وحدات العناية المركزة  

آمنة وسريعة للمرضى على مدار الساعة خدمة نقل.
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الجراحية غرف العمليات 
 يحتوي مستشفى أوكان الجامعي على 10 غرف  

 وغير باعث  للحرارة و يقلل من خطر التلوث، يمكن

 مدار24 ساعة في اليوم ، هي أماكن تستخدم فيها

"Ultra Clean" نظام التعقيم 

 الحيوي الذي تقدمه جميع المشكالت المرضية العاجلة

أقرب وقت ممكن في المواعيد على مدار 24 ساعة.

لبنية تحتية تكنولوجية متقدمة.

 للجدران مضادة للبكتيريا وأغطية األرضيات في

مدربين بشكل خاص.

 عمليات مجهزة تجهيًزا كامالً، وهي تقدم خدمة مع 

األهمية في تقديم الرعاية الصحية بسبب الدعم

 تقييم حاالت الطوارئ واالشتغال الجراحي عليها في

  ُنهج متعددة التخصصات على نطاق واسع إضافة

ونظام تهوية تدفق طبقي مغلق، ويتوفر فيها أغطية

 مجهزة بأجهزة طبية عالية التقنية  وطواقم خدمة طبية

,الذي يسمح بتركيب سهل لنظام إضاءة حساس

 والخطيرة، وهذه الوحدات ، التي تساند المرضى على

 وتقدم غرف العمليات المجهزة بمراقبة المرضى

 وحدات العناية المركزة العامة بمستشفى أوكان

هيكل محمي ضد العدوى.

المركزة وحدات العناية 
تتمتع وحدات الرعاية المركزة العامة بمكانة بالغة 
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قسم صحة المرأة
 تشمل خدمات صحة المرأة العامة على سبيل المثال ال

:الحصر ما يلي
الصحة  العامة للمرأة

 إدارة حاالت الحمل الطبيعية والحاالت ذات المخاطر العالية
التشخيص والعالج لألنواع المتعددة لسرطانات النساء

سن اليأس و عالج مشكالت سن اليأس

 كما تقدم عيادة النساء والوالدة بمستشفى أوكان الجامعي
خدمات مثل وسائل اإلنجاب المساعدة ووسائل تنظيم األسرة

واألمراض المنذرة لإلصابة بالسرطان

طب األورام النسائي

غرف الوالدة الخاصة

وحدة أمراض التبول النسائية

 تقنية أطفال األنابيب )التلقيح

 ومشكالت بطانة الحوض

الصناعي)
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نقل الكيَسُة األَُريِميَّة )استزراع   
(الالقحات

 تسمح هذه التقنية بانتقاء األجنة مع

المشيمي، كما يمكن منع الحمل المتعدد عن

 أخذ  مرحلة تطور لالقحات الجنينية  في

تنموية عالية وعالية الجدوى.

 أكبرفرصة إمكانية لإلخصاب عن طريق

 طريق نقل عدد أقل من األجنة مع إمكانات

 المرحلة األخيرة قبل االستزراع والتشبث

جراحات المناظير النسائية

 الزوائد والتورمات الليفية بالرحم والحواجز الرحمية التي قد

 تتابع عيادة أمراض أمراض التبول النسائية كل النساء من كل

 غرف الوالدة الخاصة بنا هي مكان يمكنك فيه االستمتاع

 إن أكثر خيارات العالج مالئمة للنساء المصابات بالسرطان

 تقوم عيادتنا ، التي تجري فحوصات  مهمة إلنجاح عالج

 داخل البطن، لزيادة فرص الحمل الثابت والسليم، وخفض

الجراحات الحديثة المبتكرة.

في الغرفة ذاتها بعد االنتهاء من الوالدة في نفس السرير.

بالتشخيص المبكر لهذه األمراض وعالجها بأساليب متقدمة.

وإمكانيات أخرى لعالج التهابات وتلوث المسالك البولية لدى

 الجراحة الرحمي، وإضافة لذلك فارتشاحات قناتي فالوب و

 الحوض وتقدم العالج المناسب، مع إجراء فحوص ديناميكية

 الوالدة.فقد  تم تصميم غرف الوالدة لدينا بحيث يمكنك

.المناسبة للمريضة

الزرع في العائالت المعرضة لخطر األمراض الوراثية.

 تؤدي لمشكالت، يمكن إزالتها بكل نجاح باستخدام منظار

 األعمار المصابات بسلس البول وسقوط الرحم ومشاكل بطانة

بالراحة كأنك بمنزلك واالسترخاء دون توتر أثناء عملية

 كنهج متعدد التخصصات هي إجراءات العالج الجراحي

التلقيح الصناعي، بتطبيق وسائل التشخيص الوراثي قبل

معدالت اإلسقاط واإلجهاض.

 باإلضافة لعالج مشكالت التبول بالعالجات التقليدية

السيدات.

 مرض بطانة الرحم المهاجرة  مع إزالة التوابع الباثولوجية لها

التبول، التي تتيح عالجا فعاال لمشكالت التبول النسوية مع

المتابعة بنفس الغرفة حتى لحظة الوالدة ومواصلة العالج

 لدينا أطباء مختصون باألورام النسائية. يهتمون عن كثب

فحص مسح الجينات الوراثي 
(PGD) قبل استزراع األمشاج

انتقاء ونقل واستزراع األجنة الواجب كونه

ACGH باستخدام تقنية

 اإلخصاب  الجيد وحصول الحمل وتجنب

كروموسومات المطلوبة.

 سليما من الناحية الجينية لترتفع به فرص

 العثور على عدد الـ 23  زوج 

 اإلسقاط المبكر للنطف المستزرعة، ويمكننا

 في هذه العملية العالجية يتم نقل وزرع

 السرطانية كإجراء وقائي ،يتم في استخالص

وهذا هو المعمول في حاالت انقطاع الطمث
 األجنة من خارج الرحم وتجميد األمشاج,

البويضات وتجميدها إلعادة استعمالها.

)سن اليأس( المبكر وحاالت عالج األورام

وحدة األجنة وتجميد البويضات
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األعضاء نقل و زرع 
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نقل األعضاء هي عملية نقل جراحي

لمستشفى أوكان الجامعي مرخصة من

وبعدها، فإن مرضى نقل األعضاء يتم

حيث تجري فيها عمليات زرع األعضاء

تمريض متخصص وخبير بمتابعة حاالت

أعلى مستوى.

 المستهدف لمصلحة المريض ليظل مرضانا

 يتم إجراء استئصال الكلى المتبرع بها

وال إجهاد للمرضى قبل وبعد الجراحة.

نقل لألعضاء مطابقة لعمليات الزرع.

فشل نهائي في وظيفة العضو لديه.
لعضو متبرع به إلى شخص تم تشخيص

إن وحدة نقل وزرع األعضاء التابعة

قبل عملية نقل وزرع األعضاء للمرضى

 دائرة نقل األعضاء التابعة لوزارة الصحة

 متابعتهم متابعة لصيقة بواسطة جهاز

 لألطفال والبالغين بواسطة خبراء على

 زرع ونقل األعضاء، نتبع نمط الرعاية

 يعايشون عملية عالجية ناجحة بدون ضغط

 بواسطة المنظار، ولدينا في عياداتنا قائمة
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قسم العظام واإلصابات
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 مفصل
الكتف

مفصل
الكوع

مفصل
الكوع

مفصل
الكاحل

 مفصل
الفخذ

 قسم جراحة العظام واإلصابات هو القسم المعني بتشخيص

 الدموية واألعصاب والنخاع( كلها تقع في مجال عمل

االختبارات والفحوص باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

 الناتجة عن إصابات المالعب لدى الرياضيين ويصلح

 إعادة التأهيل، النظام العضلي الهيكلي بأكمله، واألطراف

في قسم جراحة العظام واإلصابات بمستشفى جامعة أوكان,

 كثب ، يتم عالج المرضى من قبل أطباء متخصصين ويتم

 وانخالع الكتف وإصابة الكفة المدورة بأوتار الكتف حيث

 وعالج أمراض الجهاز العضلي الهيكلي إلى جانب عمليات

واختصاص قسم جراحة العظام واإلصابات.

 مستشفانا حيث يتم مراقبة التطورات العلمية والتكنولوجية عن

 الغضاريف الهاللية وإصابات غضروف سطح المفصل

 )الذراعين والساقين(، والمناطق الفقرية والحوضية، وجميع

 يتقرر العالج الطبي أو الجراحي للمرضى بعد المعاينة

 إطالع المرضى على جميع العمليات، إن قسم جراحات

 نعالجهم باستخدام مناظير المفاصل فيعودون لحياتهم

 المفاصل والعظام والعضالت واألنسجة ذات الصلة )األوعية

 في الظاهرية والفحوص ات الدقيقة المفصلة وعمل كافة 

 العظام والكسور في مستشفانا يقدم جراحات أربطة الركبة

الرياضية في أقصر زمن.

↖ جراحات الفخذ

↖ جراحات الكتف

 مفصل الكتف هو أحد اكثر مناطق الجسم تعقيدا

يتم تناول جميع المشكالت المتعلقة بمفصل الفخذ

 الرياضيين وفئة العمر المتقدم على وجه

 ويتحقق بواسطة فريقنا من األطباء الخبراء

بالتفاصيل وقد يكون أهم مصدر لمشكالت فئة

لدينا هنا، جراحات األطفال منها والراشدين,

الخصوص، ويقدم طاقمنا الطبي المجهز والقدي

 جراحات إصابات المالعب ، ومشكالت الفخذ

الحلول الناجعة لمشكالت الكتف.

 الخلقية وكسور مفصل الفخذ وإلجراء عمليات
الفخذ الصناعي ومتابعتها من قبل األطباء.

↖ الدقيقة لليد جراحات معصم اليد والجراحات 

 يتم عالج كل اآلالم المتعلقة بمعصم اليد وأجزاء

 قسم العظام واإلصابات وإجراء عمليات
اليد و إصاباتها وكسورها بواسطة أطبائنا في

مستعصية مثل عمليات إعادة زرع األطراف.

↖ جراحات الركبة

 يتم إجراء جراحات زرع أنسجة الغضاريف

 جراحات الركبة لدينا، وإصالح الغضاريف
 الهاللية بمنظار الركبة الجراحي في قسم

وتثبيت التركيبات التعويضية داخل المفصل.

↖ جراحات العمود الفقري

هذا لمجال يعمل فيه جنبا إلى جنب جراحو العمود

واألعصاب، باإلضافة إلى عالجات اعوجاج
 الفقري وأخصائيو العظام وجراحو المخ

وإصابات العمود الفقري الخلقية منها والمكتسب
بمساعدة خبرائنا في العالج الطبيعي.

↖ جراحات القدم والكاح

في قسمنا لجراحات القدم والكاحل ال يتم فقط

 مفصل الكاحل ونثبت التركيبات التعويضية
 عالج ألم األقدام بل أيضا نعالج كسور وشروخ

 الصناعية وتجري برامج العناية بالقدم

مشكالت المعيقة الحتياجات السير على األقدام,
والدراسات التحليلية لعملية المشي، وكل

يمكن عالجها في قسمنا.

40 39



O
K

A
N

U N I V ERSI T
Y

↖ طب أمراض الذكورة والصحة الجنسية

↖ أمراض المسالك البولية لدى األطفال

↖ مناظير المسالك البولية وأمراض الحصوات

↖ مراض المسالك البولية لدى السيدات

 يقدم مستشفى جامعة أوكان خيارات جراحة بالمنظار

يوفر القسم خدمات العالج والتشخيص المتقدمة لكل

.عالية التقنية لعالج أحجار المسالك البولية

المشكالت الشاملة اللتهابات المثانة وسلس البول بأنواعه

 بخالف المداخالت العالجية الجراحية ،تتم عمليات

 قسم جراحات المسالك البولية لألطفال معنّي بتشخيص

 وحدتنا لديناميكية التبول تخصص وحدات معاينة

الفوق صوتية التصادمية من خارج الجسم المتاحة لدينا,

 والمكتسبة الحاصلة قبل الوالدة وعند الوالدة والحاصلة

 على البول، المعاينات الديناميكية للتبول ووسائل التنظير

 في عالج المناظير البولية لمرضى الحصوات )منظار

 الحبل السري والخصية المعلقة وعمليات الختان

 القضيب مثل المبال العلوي والسفلي وهما أحد العيوب

 ومشكالت السلس البولي لدى السيدات شاملة مرض

وكل أنواع مشكالت السيطرة على التبول، يتم متابعتها

 تفتيت الحصوات بدون االحتياج لتخدير بتقنية األشعة

 وعالج الجهاز البولي التناسلي من األمراض الخلقية

 يتم تخطيط خيارات التشخيص والعالج والعالج

والعقم عند الذكور مع تخصصات طبية أخرى.
 ،لمشاكل انتصاب الرجال وقذفهم ، والتي تسمى بالعّنة

 تشخيصية منفصلة لمشكالت التبول وإحكام السيطرة

ومركزنا هو أحد المراكز المتصدرة في جانب الخبرة

في مراحل متقدمة ومن أمثلة هذا القيلة المائية وأكياس

وعمليات تصحيح موضع فتحات التبول على جسم

الحديثة لمجرى البول وعالج التبول الليلي لدى األطفال,

الحالب وتفتيت الحصوات الكلوية عبر الجلد)

 والمشكالت العاجلة المتعلقة بالخصيتين وكيس الصفن

 الخلقية التي يتصدى لها فريق قسم جراحة المسالك

 مثل حاالت )التواء الخصية والصفن الحاد)

الخبير لدينا بكل نجاح.

)العمود الفقري المكشوف( متالزمة خلل التنسج النخاع

وعالجها في وحدتنا.

 يوفر قسم جراحة المسالك البولية بجامعة أوكان بجانب

 والعمليات الجراحية والالجراحية للحصوات )منظار

 كما تستخدم الوسائل العالجية الجراحية والطبية الحديثة 

 خدماته التشخيصية والعالجية في مجاالت عديدة شاملة

 ،الحالب، استئصال الحصوة الجراحي عبر فتحة الجلد

 )PVP( مثل مناظير البروستاتا وشعاع الليزر األخضر

 وإجراءات روتينية كفحوص ديناميكية البول ووظائف،

وتفتيت الحصوات بالموجات الصوتية التصادمية)

)HPS( والليزر األخضر في عالج المشكالت المتعلقة 

 الصحة الجنسية للذكور فإنه يقوم بعمليات كبرى مثل

 وعالجات سرطانات الجهاز البولي والعمليات الجراحية

 BPH بالمسالك البولية وتضخم البروستاتا الحميد 

في المسالك البولية لدى األطفال.

 باإلضافة إلى ذلك ، يتم إجراء دراسات شاملة في
 المجاالت المتعلقة بصحة البروستاتا ، مثل فحص

سرطان البروستاتا وعالج عدوى البروستاتا.

↖ طب أورام المسالك البولية

 تشمل العمليات الجراحية األكثر شيوًعا التي تقوم بها هذه

باإلضافة إلى ذلك ، يقوم فريق من جراحي المسالك

 الوحدة استئصال البروستات الجذري الوقائي للمسارات

 البولية بدعم من عمليات التخدير وخدمات العناية

العصبية المحيطة في حاالت )لسرطان البروستاتا)

 المركزة بخدمة حاالت مثل سرطانات الكلى وسرطان

واستئصال المثانة الجذري في حاالت )لسرطان المثانة),

 الخصية، وفي بعض حاالت سرطان المسالك البولية، يتم
 تقديم خيارات العالج بالتنسيق مع األورام الطبية

ووحدات العالج اإلشعاعي.
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جراحات األطفال
يتم تنفيذ جميع العمليات المتعلقة بمجال جراحة األطفال من

 األطفال. تحافظ جراحة األطفال لدينا على نهج متعدد
 مرحلة الطفولة إلى المراهقة )16-0 سنة( في قسم جراحة

 التخصصات للمزاج النفسي لألطفال خالل العملية الجراحية
بأكملها دون إهمالها.

 العيوب الخلقية )ضيق المريء، ضيق األمعاء والقولون،فتحة الشرج الغير
 منثقبة أو المسمطة، الفتق اسري الوالدي، انشقاق البطن الخلقي، انقالب

المثانة للخارج أو اإلكشاف ونحوه

 حاالت احتباس البراز أو السلس البرازي، حاالت االحتباس البولي أو السلس
البولي، حاالت النزف الشرجي

 حاالت الفتق اإلربي ،األنواع المختلفة لفتاق جدار البطن المشخصة لحظة
الوالدة أو في سن متقدمة أكثر

 الخصية المعلقة

القيلة المائية )أكياس مليئة بالسائل في منطقة العانة أو كيس الخصية)

التفاف محور الخصية )تورم احتقاني مؤلم بأكياس الخصية)

 المبال الفوقاني والمبال التحتاني )انبثاق فتحة التبول على السطح العلوي أو
السفلي لجسم القضيب

 أمراض المسالك البولية والكلى وحصواتها والمؤدية إلى التهابات المجرى
البولي المتكررة

 الصدر المتقعر والصدر الحمامي )العيوب الخلقية للقفص الصدري( وعيوب
تكون الثدي

(

(

 التورمات الغيرمؤلمة أو المؤلمة المتكررة بمنطقة
 العنق

 التورمات الحميدة المعروفة باسم األورام الدموية
 الموجودة في أي مكان من الرأس والعنق أو

الجسد

 األورام الحميدة والخبيثة النامية في نرحلة الطفولة
 بالرئتين والكبد والطحال والكلى والغدة الفوق

كلوية

 األورام الحميدة والخبيثة النامية في نرحلة الطفولة
 بالرئتين والكبد والطحال والكلى والغدة الفوق

كلوية

 حوادث المركبات والسقوط من األماكن المرتفعة
 وجروح األسلحة وما يشابهها من األحوال

المتسببة في األذى والمستلزمة للمداخلة العاجلة

 المناظير الحلقية ومناظير الشعب الهوائية وغيرها
 من المداخالت المنظارية ومناظير التجويف

 الصدري واإلجراءات الجراحية المحدودة

الخدمات المقدمة في وحدة جراحات األطفال
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أمراض العيون

عمليات المياه البيضاء

 تصحيح اإلبصار باستخدام اإلكزيمر
ليزر بالفيمتوثانية لتشريط القرنية

 يقدم قسم طب العيون بمستشفى جامعة أوكان تقنيات

مع التخدير باستخدام القطرات دون حقن، ومع  تقنية

 االنفصال الشبكي وثقوب مقلة بؤرة العين وأمراض غشاء

يتم استخدام التطبيقات الحديثة لتصحيح قصر وطول النظر، واالستجماتيزم. 

 من جراحة الليزك إلى جراحة المياه البيضاء إلى الجراحة

خيارات العدسات داخل العين بمافيها عدسات بريميوم

 ونحوها من األمراض التي يتعامل معها جراحو الشبكية

االنتهاء من عمليات العين في غضون 15 دقيقة، ويمكن

    مثل التضاريسية التعامل مع االضطرابات القرنية

أنواع الحول والجراحة التجميلية باستخدام الطرق األكثر مالئمة. 

 الجامعي خدمات العالج باستخدام أحدث المعدات

.وأجهزة حديثة لجراحة العيون من قبل أطباء متخصصين

 استحالب العدسة الخالية من المشاكل، يتم تقديم جميع

 حول الشبكية والنزيف الداخلي للعين لمرضى السكري

 في معظم الحاالت، جراحة العين بالليزر غير مؤلمة ويتم

 يتم إجراء المياه الزرقاء)الجلوكوما( وعمليات تصحيح

 التجميلية لجراحات الشبكية، يقدم مستشفى أوكان

 .Premium العدسات المميزة، في الحاالت المناسبة

لدينا )بما فيها جراحات استئصال الجسم الزجاجي للعين)

 رؤية نتائج الجراحة في غضون 24 ساعة، كما يمكن

القرنية المخروطية عن طريق تطبيقات الترابط المشترك.

التكنولوجية المتاحة.
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 قسم التجميل والجراحات
الترميمية والتجميلية

 وحدة زراعة الشعر
 إن مستشفى جامعة أوكان في انتظاركم لمنحكم  أفضل جودة في زراعات
 الشعر. تم تصميم وحدة زراعة الشعر بأحدث المعدات ذات الجودة العالية

ولديها فريق ذو خبرة عالية

            نتبع في مستشفانا نظام İK وننفذ مواصفاته بدقة، و هذه  

تقنية Micro-Fue أو زراعة الشعر اقتطاف البصيالت تكفل  

المواصفات تتكفل لمرضانا بأعلى جودة لزرع الشعر بجميع درجاته, 

نجاحا عاليا للشعرات المنزرعة في كل جلسة و تؤكد كونها أفضل الطرق في

و من أمثلة هذه المواصفات فريق  العمل الخبير، و الكمية القصوى

العالج، و تمنح بعد العملية الشكل الطبيعي الذي هو أهم األمور.

لرقع اقتطاف زرع الشعر)النسيج المنقول( وغرف العمليات التامة 
التعقيم كلها جنبا إلى جنب.

 ويمكن صرف المريض بعد العملية  في نفس اليوم بدون ألم يذكر.

 قسم التجميل والجراحات الترميمية والتجميلية هو قسم يتعامل
 مع التشوهات والعيوب الخلقية أو المكتسبة في مظهر الجسم،

 كما تستهدف جراحات الجمال  الحد من آثار تقدم العمر
 وتجديد مالمح الشباب أو إعادة تشكيل شيء غير مستحب في

تكوين الجسم

 وقد ال تكون هناك مشكلة طبية أو تشوه، لكن عمليات الجمال
 )أو التجميل( قد تكون ألجل الوصول ألكمل حاالت مظهر

الجسم

 وهذه قائمة بالعمليات التي يتم إجراؤها بكثرة في قسم
التجميل والجراحات الترميمية والتجميلية بمستشفانا ؛

.

.

 يتمتع فريقنا أيًضا بخبرة في إجراء مجموعة متنوعة من
 اإلجراءات الجراحية  التجميلية المحدودة،  مثل حقن البوتوكس
 وتقشير الوجه الكيميائي وحشوات فراغات تهدل الجلد )الفيلر(

والعالج بالليزر

تجميل و ترميم األنف
 شفط الدهون

عمليات الثدي؛ تكبير الثدي، وتصغير الثدي، و شد الترهالت و تثبيت الثدي
شد ترهالت البطن وشد ترهالت الثدي

عمليات شد جفون العين
تجميل بروز صيوان األذن

جراحات الوجه والفكين
جراحات تصحيح الشفة المشقوقة وشق سقف الحلق

عالج أورام الجلد الحميدة والخبيثة

O
K

A
N

U N I V ERSI T
Y

34 33



جراحات السمنة قسم الجراحة العامة
عاداتنا الغذائية والحياتية التي تتغير باستمرار أخذت تؤثر على

 يتم إجراء العمليات المشمولة  ضمن جراحات عالج  السمنة من
قبل فرق متخصصة في غرف عمليات مجهزة بالتكنولوجيا المتقدمة

 جراحات السمنة تناسب البدينين والبدينات فوق

 ومع ذلك ، عندما يذهب المريض الذي يقرر

صحتنا ، و قد أصبحت البدانة أكثر المشكالت الصحية انتشارا

 معامل وحدة  كتلة الجسم 40 فأكثر، وتناسب

 القيام بهذا النوع من الجراحة إلى المستشفى,

و أشدها أهمية في تركيا كما في العالم كله.

 الذين لديهم معامل وحدة كتلة 40-35 مع

 يتم إجراء الجراحة بعد االنتهاء من جميع

معاناتهم من ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري

 الفحوصات بالتفصيل ، كما يتم تحليل أسباب

أو متالزمة انقطاع النفس أثناء النوم.

السمنة ومدى مناسبة المريض للجراحة.

العمليات المطبقة في عالج البدانة

 تحويل المسار المصّغر

تحويل مجرى القناة المرارية مع تحويل مسار األثنى عشر

زراعة البالون داخل المعدة

عمليات تصغير وتكميم المعدة

جراحة المجازة المعدية

O
K

A
N

U N I V ERSI T
Y

 يتحقق النجاح في كافة التطبيقات الجراحية اإلكلينيكية بقسم
 الجراحة العامة لدى مستشفى جامعة أوكان التي تتبنى مهمة
 عالجية خالية من المشاكل وموثوق بها وذات جودة و تركز

على مصلحة المريض

 قسم الجراحة العامة لدينا يعمل في تعاون مستمر األقسام
.األخرى بالمستشفى، بسبب شمولية مجال العمل

 إضافة لذلك، يقوم قسم الجراحة العامة بمستشفى جامعة أوكان
 بإجراء فحوصات وبرامج متابعة تفصيلية للكشف المبكر عن

سرطان القولون وسرطان الثدي

.

.

العالجات المطبقة في قسم الجراحة العامة
 جراحات الغدد الصماء )الغدة الدرقية/ الغدد الجار درقية، الغدد الفوق

كلوية، جراحات البنكرياس

جراحات الثدي

 جراحات الجهاز الهضمي )المريء، المعدة، األمعاء الدقيقة، األمعاء
الغليظة، جراحات المستقيم

جراحات الكبد والقنوات المرارية

عمليات الفتق

جراحات البنكرياس

 جراحات عالج ارتجاع المريء

 اإلجراءات الجراحية المحدودة

جراحات المناظير

(

(

جراحات األورام
> أورام المريء 
> أورام المعدة 

> األورام المعوية 
> أورام القولون والمستقيم 

> أورام الكبد         
> أورام البنكرياس 

> أورام الغدة الكظرية )الفوق كلوية 
> أورام الصدر 

> أورام الغدد الصماء 
 > أورام الغدة الدرقية 
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قسم األشعة التداخلية
 يمكننا اليوم، عالج العديد من األمراض بتقنيات األشعة

 التداخلية بمساعدة أحدث إصدارات األجهزة العصرية، من
 خالل المقاربة عبر الجلد التي يقدمها فريق األشعة التداخلية،

يمكن إجراء العديد من العمليات الجراحية

 تسمح إجراءات األشعة التدخلية للمرضى بالعالج بألم أقل
 ومجازفات أقل مع وقت شفاء أقصر مقارنة بالجراحة
المفتوحة. كما يقلل من طول مدة االستشفاء والتكاليف

 يتم في قسم األشعة التداخلية بمستشفى
 جامعة أوكان، عالج أمراض مثل أمراض
 القلب واألوعية الدموية وأمراض الشرايين

 واألوردة ومرض السكري والسرطان
.وأمراض الكلى

.

.

في قسمنا يتم إجراء المداخالت العالجية التالية

(
  كل أنواع التصوير التشخيصي لألوعية الدموية بالصبغة   

 )الطرفي- الدماغي- الحشوي

إحداث وتمرير االنسداد بالوعاء الدموي

ترقيع ورأب األوعية الدموية

 الوصول المركزي أوالطرفي
  > القساطر األنبوبية  

> قسطرة الغسيل الكلوي 
> القساطر الطرفية 

> الوصالت تحت الجلد 
تثبيت الدعامات بالشريان األورطي أو الشريان الفقري

 أمراض الشرايين الطرفية )الرأي والتوسيع بالبالون وتثبيت
الدعامات

  القدم السكرية، وجروح السكر والقصور الدموي الطرفي  الحاد

إدخال الوصلة الشريانية الوريدية للتحضير للغسيل الكلوي

إحداث االنسداد في بؤر النزيف بشرايين الجهاز الهضمي

إحداث االنسداد الكيميائي واإلشعاعي بالدورة البابية الكبدية

دعامات المريء الدائمة والمؤقتة

 المداخالت العالجية للشريان الكلوي )تركيب الدعامات، عالج 
 االلتهاب الوعائي، إحداث االنسداد لغلق الناسور الشرياني

الوريدي

إحداث االنسداد بالطحال ونهاياته )تلييف الطحال)

         تثبيت الدعامات بالشريان األورطي وأخذ النسيج المنزرع
 )حاالت تمدد الشرايين، تشرح الشريان األورطي، القرح النافذة،

التجمعات الدموية بجدار الشريان

 التمدد الشرياني داخل الجمجمة و عالج الناسور الشرياني
الوريدي

(

(

(

 المداخالت العالجية
بخالف األوعية الدموية

عمليات استخالص العينات النسيجية والخلوية عبر الجلد بجميع أشكالها

تثبيت دعامات  التصريف بالمرارة والقنوات الكبدية عبر الجلد

استئصال الحوصلة المرارية  بالمنظار عبر الجلد

استخراج حصوات القنوات المرارية بالمنظار عبر الجلد

تثبيت دعامات المريء

عالج الناسور بين المريء والقصبة الهوائية

فتح قناة التصريف الكلوي عبر الجلد
 تثبيت دعامات الحوالب المعقوفة الثنائية

Jحرف
 فتحة التغذية المعوية عبر الجلد

 المداخالت العالجية
لعمليات عالج األورام

 هذه التقنيات ذات المداخلة الجراحية المحدودة  يحقق بها أخصائي
 األشعة هدف الوصول مع  المحافظة على سالمة األنسجة التامة،
 بمساعدة التنظير الشعاعي المرشد، وهذا يقلل االحتياج إلى أكثر

.من فتحة جراحية، و شعورا مريحا أكثر و يضمن التعافي األسرع
كما يساعد على تقليل فرصة حصول المضاعفات فيما بعد.

استئصال األورام بالمناظير عبر الجلد
إحداث وتمرير االنسدادات باألورام الكبدية كيميائيا
إحداث وتمرير االنسدادات باألورام الكبدية إشعاعيا

تصحيح وترميم التلف بالعمود الفقري
عالج األلم
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عمليات أمراض القلب الخلقية
> ثقب الحاجز القلبي األذيني 
> ثقب الحاجز القلبي البطيني 

 > إصالح القناة الشريانية  المفتوحة 
 > رباعية فالو 

 > تضيق األبهر  

عمليات تمدد الشرايين
> عملية إصالح تمدد الشرايين عبر التجويف الصدري 

 > عملية إصالح تمدد الشرايين عبر البطن 

عمليات تمدد الشرايين المغلقة
> إصالح تمدد الشرايين العبر وعائي 

 > إصالح تمدد الشرايين العبر التجويف الصدري  
عمليات األوعية الدموية الطرفية

عمليات الشريان األبهر
 عالج القصور الوريدي واألوردة المتمددة

)الدوالي
> العالج بالليزر

> العالج بالموجات الفوق صوتية )التردد الموجي 
> عالج الشعيرات الدموية بالتصليب

 إجراءات الوصلة الشريانية والخط القسطري
المركزي

> فتح الوصلة الوريدية الشريانية تجهيزا للغسيل الكلوي
> تثبيت الخط القسطري المؤقت والدائم 

> تثبيت الخط المركزي بالشريان تحت الترقوة في حاالت عالج مرض
  السرطان 

(

(
 قائمة عمليات   قسم جراحة

 القلب واألوعية الدموية
عمليات ترقيع الشريان التاجي

عمليات ترقيع الشريان التاجي على القلب العامل
اإلجراءات الجراحية المحدودة ذات الفتحات الجراحية الصغيرة

عمليات إصالح صمامات القلب
> رأب وإصالح الصمام الميترالي 

> رأب وإصالح الصمام األورطي  
> رأب وإصالح الصمام ثالثي الشرفات  

قسم جراحات القلب
 يتألف قسم جراحة القلب واألوعية الدموية
بمستشفى جامعة أوكان من مجموعة من

جراحي القلب المختارين ويستخدمون تقنيات
جراحية متطورة لعالج المرضى من جميع

األعمار.

يتمكن  قسم جراحة القلب واألوعية الدموية
 من القيام بإجراءات جراحية محدودة بالقلب

والشرايين  والتي تتراوح بين الشقوق
الصغيرة إلى جراحة إصالح تمدد األوعية

الدموية المغلقة ، والتي تتطلب خبرة وتدريب
خاص.
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قسم أمراض القلب
 يقدم قسم القلب بمستشفى أوكان الجامعي لحاالت مرضى

 القلب خدمات عالية الجودة باستخدام أحدث التقنيات لتشخيص
وعالج مرضى القلب

 ويقوم فريق أمراض القلب لدينا بتطوير برامج داعمة تهدف
 إلى الوقاية األولية ، وتعزيز األكل الصحي ، والتحكم في

 معامالت الخطر ، وزيادة األداء البدني لألشخاص الذين لم
يصابوا بالمرض بعد

 يمكن إجراء جميع االختبارات الممكنة ألمراض القلب في
 مختبرنا. وأمراض كضغط الدم المرتفع ومرض السكري

 و مشكالت التحوالت األيضية للدهون، يقدم قسم القلب لدينا
 العالج المصمم لكل حالة يشكل فردي والمتابعة المستمرة

الطويلة األجل

.

.

..

طب القلب لألطفال
 في مستشفى جامعة أوكان ، يعالج أطباء

 قلب األطفال ذوي الخبرة جميع عيوب
 القلب عند األطفال ، بما في ذلك أمراض

القلب الخلقية

يقدم فريق طب القلب
لألطفال أساليب تشخيصية

مثل الموجات الصوتية على
، القلب ، وقسطرة القلب

ودراسات فيسيولوجيا
كهربية القلب في الرضع

واألطفال والمراهقين.

.

الخدمات المقدمة في قسم القلب
رسام القلب الكهربي

     رسام تسجيل الجهد الكهربي للقلب 24 ساعة )متابعة هولتر(
 الموجات الصوتية على القلب )عبر القفص الصدري وعبر مناظير

المريء والقصبة الهوائية ثالثي األبعاد
متابعة ضغط الدم المتنقل

رسم القلب الكهربي بالمجهود
اختبار الطاولة المائلة

دراسات عضلة القلب بالنظائر المشعة
المتابعة بآلة ناظمة القلب وجهاز عاكس الرجفان األذيني

اختبارات وظائف النسيج الطالئي

(

معمل قسطرة القلب
 باإلضافة الى الدور التشخيصي والوقائي ألمراض القلب ، يقدم

 مستشفى جامعة أوكان خدمات العالج والتشخيص لمرضى
 الشريان التاجي من قبل فريق من ذوي الخبرة من األطباء

 الذين يخدمون في المستشفى، و يمارسون األساليب العالجية
 التشخيصية  مثل دعامات القسطرة البالونية ورأب األوعية

 بالليزر و استئصال التخثرات أو تفتيتها بجهاز التثقيب الحلزوني
للشريان. الدهنية او

 يتبع مركزنا أحدث االبتكارات الطبية لعالج وتشخيص
 اضطرابات نظمية القلب وحاالت اللغط، وفي مركزنا يتم تنفيذ

 عمليات زرع المنبه الكهربي للقلب، ونظام تثبيط الرجفان
 البطيني واألذيني بالقلب

cardioverter )ICD(

 الخدمات المقدمة في قسم القلب
تصوير الشرايين التاجية للقلب بالصبغة

القسطرة التشخيصية للشرايين التاجية عبر الجلد
تثبيت الدعامات التاجية

.تركيب منبهات نظمية القلب و جهاز راد الخفقان بأنواعه
رأب وإصالح الشريان الميترالي بالبالون

أبحاث فيسيولوجيا كهربية القلب
عمليات االستئصال بالقسطرة

إصالح وإغالق ثقوب الحاجز القلب األذيني  والبطيني
وناسور القلب عبر القسطرة 

عمليات الرأب والترميم  العبر وعائية لألوعية الدموي
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 يستوعب تخصص المخ واألعصاب الحاالت
 المرضية الجراحية المتعلقة بالمخ والحبل

 الشوكي واألعصاب الطرفية بداية من األجهزة
 العصبية الطرفية والمركزية ، يعمل قسم
 المخ واألعصاب لدينا متبنيا نهج تضافر

 االختصاصات المختلفة، طب المخ واألعصاب،
 والطب النفسي مع تعاون لصيق مع أقسام المخ

.واألعصاب لألطفال

 األمراض التي تقوم بعالجها عيادة
 جراحة المخ واألعصاب

جراحات المخ واألعصاب

أنظمة التصوير التنظيري أثناء العمليات الجراحية
 يوفر الحصول على تنظير تصويري تشخيصي في الوقت

الفعلي، بمنحه الصور الشعاعية أثناء العملية الجراحية

قياسات نشاط األعصاب أثناء العمليات الجراحية
 تمكن الجراح من الوصول إلى نقطة الهدف بأكثر الطرق

 دقة خالل العملية المخطط لها. وتهدف إلى منع حدوث
 ضرر دائم من خالل إعالم الجراح مسبقا عن المخاطر

التي قد تنشأ

اإلطار المجسم اللمسي
 يحدد إحداثيات أي نقطة داخل الجمجمة ويسمح بالوصول

.إلى هذا الهدف من منطقة صغيرة جًدا بدون أخطاء

تقنية ليدبوينت والمحرك الدقيق
(Lead Point+Microdrive)

 هي طريقة فيسيولوجية يتم استخدامها لتحديد الهدف األكثر
 مالئمة واإلحداثيات أثناء العالج الجراحي لألعراض

(.األساسية في مرضى باركنسون )الشلل الرعاش

.

.

.

 األجهزة المستخدمة في حقل جراحة
المخ واألعصاب

فوائد تقنية المالحة العصبية
 يعرف عن تكنولوجيا المالحة العصبية أنها  تسمح للجراحين

بالتحكم بشكل أفضل في العمليات الجراحية

 توفر تكنولوجيا المالحة العصبية صورة ثالثية األبعاد للدماغ
بدقة أعلى

 تسمح تكنولوجيا المالحة للجراحين بتحديد مكان وجود الورم 
 / الورم بالضبط حتى يتمكن الجراحون من التنقل ثالثي األبعاد

في الدماغ أثناء الجراحة

 يمكن للجراحين تحديد مناطق الدماغ التي يجب أال يتم لمسها
.بتقنية المالحة

.

.

.

 يوفر نظام المالحة العصبية تصورات محسنة ويسمح للجراح بالوصول
إلى الهدف أثناء الجراحة بالشكل الصحيح

 تقنية المالحة العصبية المستعملة في
جراحات األعصاب
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 األمراض الوظيفية )متالزمات األلم، أمراض
..(الصرع، مرض الشلل الرعاش  باركينسون  ونحوه

أورام الحبل الشوكي والعمود الفقري

العيوب الخلقية

أورام المخ

أمراض تآكل العمود الفقري

أورام األوعية الدموية

جراحات األعصاب الطرفية

استسقاء الدماغ

جراحات اإلصابات والحوادث
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GE OPTIMA
 جهاز األشعة المقطعية بقدرة 128 مقطع

 يتيح الجهاز عرض شرائح تصويرية
 مستعرضة للمنطقة المدروسة في
 الجسم أسرع بكثير من العديد من

.األجهزة األخرى
 ودون الحاجة إلى حقن الصبغة

 اإلربي، يمكن تصور الشجرة الوعائية
 بأكملها في الجسم،  ويمكن الحصول

 على صور ثالثية األبعاد لمسار
 الوريد مع برامج برمجية متفوق،كما
 أن ضبط و تعديل الجرعة المستندة

 إلى الخصوصية الدقيقة للمريض يقلل
 تلقائًيا من كمية األشعة السينية التي

  تعطى لهذا المريض. وتتجلى فائدتها
 في الكشف والحصول على معلومات

 عن السرطان في الكبد والبنكرياس
.والغدد الكظرية والرئتين والعظام

 كما يرشد لتحديد بروتوكوالت  
العالج لهذه األورام

IGS 520-530 ANJİYO
 جهاز الرنين المغناطيسي مع  تصوير

الشرايين بالصبغة

 في تصوير األوعية الدموية ، يتم
 تصوير جميع األوعية في جسم

 اإلنسان بإعطاء مادة عالية الكثافة لها
 ، والتي يمكن إجراؤها بإشعاع أقل

 بكثير باستخدام األجهزة الحديثة ويتم
 تحقيق نتائج أكثر دقة. يتم استخدام هذه

 األجهزة ذات التقنية العالية لتصوير
 األوعية الدموية بالصبغة  ألول مرة

في مستشفى جامعة أوكان بتركيا

4 RING DISCOVERY IQ
 جهاز األشعة المقطعة الذكية رباعي الحلقات 

 حدث تكنولوجيا تشخيص أورام هو
PET / CT جهاز تصوير

 الذي يتكون من مزيج من التصوير
 المقطعي باإلصدار البوزيتروني

 والتصوير المقطعي المحوسب. وهو
 يوفر معلومات مهمة حول توزيع
 السرطان في الجسم وكذلك توفير

 معلومات حول نمط النسيج الخبيت
والنسيج السليم، أجهزة

PET-CT
 المثبتة في المستشفى هي أول أجهزة

IQ ديسكفري رباعية الحلقات في 
تركيا

GE SIGNA EXPLORER 1.5
TESLA MRI كشاف الرنين المغناطيسي 

 من الناحية الفنية ، يتميز جهاز
 التصوير بالرنين المغناطيسي بأقوى

 بنية تحتية في هذا المجال بتقنية
 التصوير بالرنين المغناطيسي الهادئة

 وقد تم تعزيزه باستخدام تطبيقات
 فائقة الجودة. التصوير بالرنين

 المغناطيسي، هو تقنية غيرإشعاعية
 ، يتم بها الحصول على نتائج ناجحة
 خاصة في تصوير األنسجة الرخوة.

 ويوجه مع دقة عالية ألمراض األيض
 ، وإلصابات العضالت والعظام ،
 وأمراض أعضاء البطن الداخلية،

 وعدوى الجراثيم المعدية في الجسم،
 ومجموعة واسعة من األمراض.

 ال يمكن لطرائق التصوير األخرى
 اكتشاف العديد من مواقع السرطان

 التي  يمكن اكتشافها بواسطة الرنين
المغناطسي بكل سهولة

جهاز مسح الثدي
)CESM( بالعاكس التبايني المتطور

 جميع طرق التصوير والتشخيص
 هي أول طريقة للكشف عن سرطان
 الثدي. يقدم جهاز التصوير الشعاعي

 للثدي في المستشفى جودة صورة
 ثالثية األبعاد وواضحة مع ميزة

Contrast Spectrum.
 وهو يساعد على اكتشاف الورم في 

 مرحلة مبكرة للغاية ويزيد من فرصة
الشفاء الكامل للمرضى

 جهاز التشخيص الذي نستخدمه
 للتصوير الجزيئي. القلب والكلى

 والعظام ، وخاصة بالنسبة لعدد من
 التصوير يمكن القيام به. مع كاشفنا

 المزدوج
GE Discovery NM360 Spect ، 
 قادرون بواسطته على إكمال عملية

التصوير بسرعة

GAMMA KAMERA
كاميرا أشعة جاما
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 اإلشعاع الجراحي
(العمليات الجراحية بمساعدة اإلشعاع)

 عبارة عن جهاز متفوق Elekta Versa HD المعجل الخطي 
 يمكنه إجراء الجراحة اإلشعاعية باستخدام قاعدة تسريع خطية
 كما يسمح بمعالجة أي مريض له مؤشرات ومتطلبات إشعاعية

 عالية الدقة. بفضل هذا الجهاز، يمكن أن تستغرق أجهزة
الجراحة اإلشعاعية  األكثر تعقيًدا من 5 إلى 20 دقيقة فقط

العالج اإلشعاعي صار أقصر زمنا عما مضى!
 من المعلوم أن العالج اإلشعاعي يستغرق من 5 إلى 8 أسابيع
  في معدالته الطبيعية، ولكن مع تقنيات كجهاز المعجل الخطي

Elekta Versa HD واألجهزة الشبيهة به وبفضل خصائص هذه 
التقنيات  صار العالج يقدم في حدود 5-3 أيام فقط

عالج باإلشعاع ومن دون جراحات
 يمكن في مستشفى أوكان الجامعي اآلن عالج أورام الرئة

 المبكرة غير القابلة للعمل الجراحي بالعالج اإلشعاعي باستخدام
Elekta Versa HD لمدة 3-1 أيام مع جرعة عالية جًدا من 

 منطقة الورم، حيث يمكن الحصول على نجاح عالجي مقارب
لنتائج الجراحة

 وهكذا فإن الحاالت المرضية لسرطانات الرئة التي رفضت
 لعدم صالحيتها للجراحة في السابق، أو التي قبلت ولكن لم
 يمكن عالجها، قد انتهى عجزها ومعاناتها اليوم بفضل هذه

 التقنية، وأصبح لهم الفرصة في التعافي بمعدالت مقاربة
لنظرائهم الذين أجريت لهم العمليات الجراحية

.

.

.

.

.
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طب األورام
 تستطيع عيادتنا لطب األورام التشخيص ومسح وتعقب

 ومتابعة وعالج األورام السرطانية، حيث يدخل في مجال
 اختصاصات طب األورام مختلف العالجات البيولوجية

 للسرطانات والعالجات الموجهة الذكية والعالج الكيميائي
 والهرموني وعالجات السرطانات المناعية مع باقي العالجات

 المعمول بها ويتم تطبيق عالجات السرطان في مستشفانا
بواسطة جهاز تمريض خاص باألورام

األمراض المتعلقة
سرطان الرئة
سرطان الثدي

سرطان البروستاتا
 سرطان المعدة

سرطان القولون
سرطان البنكرياس

سرطان الكبد
سرطان عنق الرحم

سرطان البطانة الرحمية )سرطان الرحم)
سرطان المبايض

سرطان المثانة
سرطان الخصيتين

سرطان الكلى
ميالنوما الجلد الخبيثة

الساركوما الخبيثة )بالعظام واألنسجة الرخوة)
سرطانات الرأس والعنق

 أورام الجهاز العصبي المركزي
أورام خبيثة أخرى

1920



قسم طب األورام اإلشعاعي
 ستهدف العالج اإلشعاعي إزالة الخاليا السرطانية أو الحد
 من نمو هذه الخاليا الخبيثة، ويستعمل العالج اإلشعاعي)

 جرعات عالية من األشعة السينية أو الحزم اإللكترونية
 المكثفة( ليقتل الخاليا السرطانية ويقلل حجم الورم وبدون
 أن يؤذي األنسجة المحيطة تكوينيا أو وظيفيا، وغايته تمام

 محو الورم عن المريض، ومن خالل استخدام مستشفى
                  أوكان الجامعي لتقنية المعجل الخطي

        ELEKTA VERSA HD
فإن عالج األورام يكتشف بعدا جديدا غير مسبوق 

 ن تقنية الجهاز المستخدم في مركزنا اإلشعاعي التخصصي
 لعالج األورام التابع لمستشفى أوكان الجامعي المسمى

                       المعالج الخطي

جهاز العالج اإلشعاعي  
 إن تقنية الجهاز المستخدم في مركزنا اإلشعاعي
 التخصصي لعالج األورام التابع لمستشفى أوكان

                       الجامعي المسمى المعالج الخطي
ELEKTA VERSA HD

                          المصمم كأقوى جهاز من حيث الحزم اإلشعاعية
160MLC( الدقيقة  مما يعطي المجال األوسع لعمل 

 الجلسات، وتقليل تضرر األعضاء واألنسجة الطبيعية
المحيطة

وبفضل كونه األعلى في قوة الحزمة الشعاعية الدقيقة
 مقارنة باألجهزة المناظرة، فهو يقلل االحتياج لفترات  

العالج الطويلة

.

.

.

.

ضبط عالج األورام على فردية الحالة
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ELEKTA VERSA HD

 و قد تم تصميم هذا الجهاز لتوفير الدقة والسرعة المطلوبة ، 
 تقنية متقدمة لتشكيل الشعاع التوافقي مجهزة Versa HD فتقنية

 بخاصية تطبيق ضبط معدل الجرعة اإلشعاعية الفائقة، مع
 التقنيات التي تتطلب أقصى درجات الدقة في استهداف الورم
 وحماية التكوينات الحرجة، تقنية  العالج اإلشعاعي المجسم

 المتقدم و الجراحة االشعاعية التجسمية
 العاملين في إدارة حاالت Versa HD في نفس الوقت يمنح جهاز

 السرطان المرونة الستعمال العالجات التقليدية لعالج األورام
 Versa HD على مجال واسع من الجسم، وقد ثبت في الواقع ،أن

 هو النظام الوحيد في السوق الذي يبرز اإلمكانات الحقيقية لتطبيق
 معدل الجرعات العالية بفضل سرعات األلياف اإلشعاعية الفائقة

ونقل  األلياف المنخفض للغاية

 صار بوسعنا اآلن عالج أورام خاصة بالفرد  أو
ضبطها على فردية الحالة

  في السنوات الماضية ، تعرضت المنطقة التي يتم معالجتها
 واألنسجة السليمة  لمساحات  كبيرة جًدا من المجال اإلشعاعي،

 ألنه ال يمكن التحكم فيها كل يوم ، لذا ظل استخدام العالج
اإلشعاعي يحتل أماكن أوسع  لعالج الورم

 و نظًرا ألن جهاز
Elekta Versa HD

 يعرض لنا المنطقة التي نتعامل معها يومًيا ، يمكننا اآلن تقديم
عالج مخصص لجميع األمراض

 باإلشعاع ، IGRT العالج المسمى العالج االشعاعي المرتبط
 يستطيع أن يحمي المنطقة القصوى من األنسجة السليمة بينما

يعطي الورم جرعة عالية

.

.

.

.
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↖ تصوير القلب بالموجات الصوتية
↖ معمل القسطرة بالصبغة للشرايين التاجية 

↖ متابعة نظمية القلب بالمراقبة الهاتفية عن بعد
↖ رسم القلب الكهربائي بالمجهود

↖ رسام القلب الكهربي
↖ جهاز رصد نظمية القلب )هولتر)

↖ الموجات الصوتية على القلب ثالثية األبعاد عب 
منظار المريء 

↖ معمل الفسيولوجيا الكهربية للقلب وتشخيص لغط القلب

↖ منظار القناة الكبدية والمرارية وقناة البنكرياس
 بالصبغة 

↖ المنظار المعدي المراري
↖ المنظار الشرجي والمستقيم

↖ التنظير بواسطة المنظار الكبسولة
↖ اختبار حركية المريء

↖ فحص الحامضية خالل 24 ساعة
↖ عالج البواسير الشرجية بربطها

↖ ربط دوالي المريء

↖ قسم القلب ↖ معمل المناظير

↖ وحدة القياسات الحيوية البصرية
↖ المسح الطبوغرافي لتضاريس وسمك القرنية

↖ التصوير بالمنظار الميكروسكوبي العاكس
↖ اختبار مجال اإلبصار بالكمبيوتر

↖ األشعة بالموجات الصوتية على مقلة العين
↖ التصوير المقطعي بالتماس البصري
↖ فحص قاع العين  بصبغة الفلوريسين

↖ )SLT, ND: Yag, Argan( جراحات العيون بالليزر
↖ ليزر تشريط القرنية )إكزيمر)

↖ صحة وأمراض العيون

↖ اختبارات للحساسية
↖ منظار الشعب الهوائية

↖ منظار الشعب الهوائية بالفلوريسينت
↖ معمل اختبارات وظائف التنفس

↖ مختبر النوم

↖ األمراض الصدرية

↖ وحدة الغسيل الكلوي

↖ األمراض الباطنية

↖ قسم جراحات المخ واألعصاب

↖ جهاز التنظير الجراحي أثناء  العمليات
↖ نظام التنظير المالحي الجراحي أثناء العملية

↖ المراقبة العصبية أثناء العملية الجراحية
↖ تأطير التموضع اللمسي

↖ اختبار ليد بوينت ميكرو درايف

↖ قسم األنف واألذن والحنجرة

↖ اختبارات السمع والتوازن
↖ اختبارات استجابة جذع المخ السمعية

↖ اختبار االنبعاثات األذنية السمعية
↖ ENG اختبر 

↖ VEMP اختبر
↖ VORTEQ اختبر

↖ قسم األشعة

↖ األشعة التداخلية
↖ مداخالت األوعية الدموية

↖ مداخالت الشبكات العصبية الوعائية الدموية
↖ األشعة المقطعية

↖ الرنين المغناطيسي
↖ تصوير األوعية الدموية الرقمي

↖ منظار الصبغة الرقمي بالفلوريسينت
↖ األشعة السينية المباشرة

↖ تنظير كثافة العظام
↖ تصوير الثدي الرقمي

↖ التصوير البانورامي الرقمي وقياسات الرأس
↖ األشعة السينية التقليدية

↖ الموجات الصوتية بالدوبلر الملون
↖ التصوير بالدوبلر عبر الجمجمة

↖ الطب النووي

↖ كاميرا أشعة جاما
↖ األشعة المقطعية والرنين الغناطيسي

↖ العالج باليود المشع

↖ قسم الباثولوجيا الطبية

↖ الباثولوجيا النسيجية الجراحية
↖ الفحص الباثولوجي الخلوي

↖ فحص السيتولوجيا الخلوية التقشيرية التوسفي
↖ سحب العينة الخلوية باإلبرة الرفية )خزعة اإلبرة)

↖ التطبيق والتقنيات الباثولوجية
↖ تقنية الطبقة الرفيعة السائلة القاعدية

↖ الكيمياء المناعية النسيجية

↖ منظار المثانة
↖ تفتيت الحصوات بالموجات التصادمية

↖ معمل قياسات ديناميكية التبول

↖ قسم المسالك البولية

↖ رسام المخ الكهربائي
↖ رسام العضالت الكهربائي

↖ تنظير رسم المخ الكهربائي طويل األمد
↖ اختبارات الحفز الكهربائية البصرية

 ↖ اختبارات الحفز الكهربائية لجذع المخ
↖ اختبارات الحفز الكهربائي الحركي الحسي

↖ الفيسيولوجيا العصبية اإلكلينيكية

وحدات التشخيص والعالج
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↖ قسم األمراض الباطنية

↖ قسم الغدد الصماء   
↖ قسم الجهاز الهضمي   

↖ طب عالج األورام الباطني   
↖ قسم أمراض الكلى الباطنية

↖ قسم األورام

↖ طب األورام اإلشعاعي   
↖ طب األورام الباطني   

↖ جراحات األورام   

↖ األمراض الصدرية

↖ قسم صحة أمراض العيون

األقسام الطبية
↖ قسم التخدير والعناية المركزة

↖ وحدة العناية المركزة الخاصة بمرضى الشرايين التاجية
↖ وحدة العناية المركزة الخاصة بالقلب واألوعية الدموية

↖ وحدة العناية المركزة لحديثي الوالدة    
↖ وحدة العناية المركزة الخاصة باألطفال     

↖ وحدة صحة الفم  و األسنان    

↖ وحدات العناية المركزة
وحدة العناية المركزة التابعة لألقسام الجراحية

↖ أمراض الحساسية وأمراض المناعة لدى األطفال
↖ قسم أمراض القلب لدى األطفال
↖ قسم أمراض الكلى لدى األطفال

↖ قسم الروماتيزم لألطفال
↖ قسم المخ واألعصاب ألطفال 
↖ قسم الغدد الصماء لألطفال  

↖ وحدة العناية المركزة لحديثي الوالدة    
↖ القسم النفسي لألطفال والمراهقين    

↖ قسم صحة الطفل وأمراض األطفال

↖ قسم جراحات المخ واألعصاب

↖ وحدة التغذية والحمية

↖ أنظمة الحياة الصحية

↖ استشارات الرضاعة والفطام   
↖ وحدة التدريب على رعاية حديثي الوالدة     ↖ قسم أمراض النساء والتوليد

↖ طب أورام النساء   
↖ وحدة أطفال األنابيب   

↖ الفحص الروتيني

↖ برنامج الفحص الروتيني للمراهقين   
↖ برنامج الفحص الروتيني لألطفال   

↖ قسم علم النفس الطبي

↖ قسم األشعة

↖ طب القلب التداخلي

↖ الميكروبيولوجيا الطبية

↖ الباثولوجيا النسيجية الطبية

↖ قسم المسالك
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↖ قسم جراحة الصدر

↖ قسم جراحات األطفال

↖ األمراض المعدية والميكروبيولوجيا اإلكلينيكية 

↖ قسم العالج الطبيعي والتأهيل

↖ قسم جراحات السمنة ومرضى السكري

↖ قسم نقل وزراعة األعضاء

↖ قسم األمراض الجلدية

↖ قسم القلب

↖ قسم جراحة القلب واألوعية الدموية

↖ قسم األعصاب

↖ سم أمراض األنف واألذن والحنجرة

↖ قسم السمعيات  

↖ قسم القلب التداخلي
↖ قسم طب أمراض القلب لألطفال

↖ قسم العظام واإلصابات

↖ قسم التجميل والجراحات الترميمية والتجميلية

↖ قسم األمراض النفسية

↖ الطب  النووي

↖ غرف العمليات
↖ عيادة األلم

↖ طب الطوارئ7/24
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 المستشفى الجامعي
  لجامعة أوكان

 يعتمد مستشفى جامعة أوكان نهج الخدمة
 المتمركز حول المريض تقدم الخدمة الطبية
 في محيط أليف ودافئ للمرضى من مختلف

األوساط االجتماعية والثقافية
 توفر مناطق االنتظار الخاصة في كل عيادة بيئة مريحة

 للمرضى، يمكن ألقارب المريض قضاء الوقت في قراءة
الكتب أو االسترخاء أو مشاهدة التلفزيون في هذه القاعات

 توفر قاعة االنتظار في وحدة العناية المركزة غرفا خاصة
 لمقابلة الطبيب، وفرصة ألقرباء المريض النتظار النتائج

 والتطورات في بيئة مريحة، وبالتالي يتم حماية خصوصية
المريض وأقاربه في مقابالت خاصة مع الطبيب

.

.

.

المواصفات العامة
 المستشفى الجامعي لجامعة أوكان مبني على 50 ألف متر

 مساحة مسقوفة ويعمل فيه 500 طبيب وعضو هيئة تدريس
 وتستوعب 250 سريرا و بها 10 غرف عمليات كبرى إلى
 جانب وجود 47 سرير وحدات عناية مركزة شاملة لحديثي

.الوالدة واألطفال والبالغين

خدمات ذات مواصفات

لتدريب على التعامل مع حديثي الوالدة

مستشارية اإلرضاع والفطام

غرف استراحات ألجل مرافقي المرضى وذويهم

موقف سيارات

كوافير

يخدم األطباء في المستشفى على مدار الساعة

 تتوافر خدمات االستشارات وطلب التوجيه  طيلة
اليوم  بمدار األسبوع 7/24 على الرقم

90 )216( 444 98 63

 توجد لدينا دراسات وأبحاث علمية لصالح هيئة األورام وهيئة صحة
 القلب ومجلس رعاية الصحة اإلنجابية واألمومة وهيئات طبية ومجالس

الطوارئ والصحة األجتماعية بمعدالت المرضية والوفيات
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 ليست جامعة أوكان معنية فقط بتقديم التعليم المؤهل 
 وحده بل تعد طلبتها كأفراد مجهزين للمستقبل، كما

 تقدم جامعة أوكان لطالبها فرصة تعلم اللغات السائدة
 في األسواق الناشئة لالقتصاد العالمي مثل الصينية
والروسية والعربية باإلضافة إلى اللغة اإلنجليزية

فرص تعليمية متعددة اللغات

     )OIU( تأسست جامعة أوكان الدولية
       في ميامي في عام )2015) بفضل

 الخبرة الدولية لمجموعة أوكان والدعم األكاديمي من 
 جامعة أوكان، ويمكن للطالب المنتظمين في جامعة

 أوكان قراءة الفصل التحضيري باللغة اإلنجليزية
 في الجامعة الدولية في ميامي إذا كانوا يريدون ذلك.

 وتتوفر خيارات البكالوريوس والماجستير والتعليم عن
 بعد في الجامعة الدولية و التي تقبل الطالب من جميع

انحاء العالم و توفر فرصة الخبرة الدولية

كما تساهم جامعة أوكان الدولية بتقديم البرنامج المسمى 

 الذي يقدم التدريب في المجال الطبي في ميامي ، والذي
 يبدأ بتوفير العاملين في المجال الصحي بالشكل المتطور

 والمطلوب في كل العالم بواسطة برامجه الصحية،
 وألول مرة من تركيا وضمن جامعة أوكان يتعرف

            الطلبة على شبكة تبادل الطالب العالمية

 متيحة فرصة الحصول على التدريب المجاني الختيار
واحدة من أكثرمن 330 جامعة من 50 دولة

Life Line Med  

ISEP

.

.

.

.

.

.

الصف التحضيري في ميامي

 جامعة أوكان ، التي تضم الطالب ذوي التعليم فائق الجودة 
 في حرمها الجامعي في توزال  و في و في مجيديه كوي

 الحرم الجامعي في قاضي كوي اسطنبول،تواصل أنشطتها
 التعليمية أيضا من خالل الحرم الجامعي في بهجلي أولر منذ
 عام 2016، وتشمل تقديم الدرجة الجامعية الليسانس وبرامج

 الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه وبرامج شهادات التعليم
OKANDIL و OKSEM  المستمر داخل مناهجها المسماة

 كما يوفر فرع جامعة أوكان في بهجلي أولر درجيستير
والدكتوراة وشهادة المعهد المهني العالي للخدمات الصحية

أربعة صروح جامعية في اسطنبول

 جامعة أوكان ، التي أنشأت مجمع تعليم العلوم الصحية،
 وجمعت كلية الطب البشري، وكلية طب األسنان، وكلية

 العلوم الطبية، والمعهد المهني العالي للخدمات الصحية تحت
 سقف واحد، قامت بافتتاح  مستشفى التعليم والتدريب لكلية
 طب األسنان في مجيديه كوي،و في نوفمبر 2016 افتتحت

.مستشفى جامعة أوكان لألبحاث والتطبيق في توزال
 استمراًرا للنمو في المجال الصحي، توفر جامعة أوكان

 فرًصا التدريب العملي لطالبها المتطلعين للمزيد من التدريب
باإلضافة إلى تقديم  فرص العمل لخريجيها

في صدارة قطاع الرعاية الصحية
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 المعهد المهني العاليكلية العلوم الصحية 
للخدمات الصحية

 يستهدف المعهد المهني العالي للخدمات الصحية التابع لجامعة
 أوكان، الذي يقدم برامج تعليمية في 18 تخصصا تعليميا مختلفا،

 يستهدف إعداد موظفين مؤهلين لتلبية احتياجات قطاع الرعاية
 الصحية، وبينما يتم التدريب التقليدي في الحرم الجامعي في

 طوزال فإن مرحلته الثانية التعليمية تتم في الحرم الجامعي في
قاضي كوي

 وقد تم تصميم مضامين منهجية للتماشي مع احتياجات الرعاية
 الصحية، ويضم الطاقم األكاديمي أطباء مختارين وموجهين رواد

في القطاع الصحي وعلماء مرموقين

 تسلط جامعتنا اهتمامنا األكبر في التطبيق العملي وليس فقط على
 المحاضرات النظرية . يتم توجيه الطالب إلى التدريب التطوعي

 أو اإلجباري وفًقا لبرامج “ استعدادات التطوير المهني” ومنهج
"التدريب المحلي

 وعلى عكس الجامعات األخرى، فإن خريجي معهدنا المهني
 العالي للخدمات الصحية هم متقدمون على اآلخرين في حياتهم

 المهنية، ألنهم باإلضافة لحصولهم على شهادة  من جامعة أوكان
 ينالون أيضا  شهادات التدريب اإلضافي التي تحظى باحترام

كبير في القطاع الصحي

.

.

.

.

"

 تضم كليتنا قسم للتغذية و قسم لمرضى السكري و تطوير
 مهارات الطفل وقسما للعالج الطبيعي و قسما لعلوم اإلدارة
 الطبية وبنية تحتية تقنية تعليمية للطلبة بفضل أعضاء هيئة

 التدريس ومنهج الشراكة المتكامل واالنضمام في اتحادات مع
 مؤسسات أخرى مستهدفين ضم األطباء العصريين في هذا القطاء

والنشطاء ادوليين في هذا العلم

 نحن نجهز أبناءنا الطلبة خطوة بخطوة لحياتهم المهنية فيما بعد
 التخرج، وحيث تتواصل العملية التعليمية في مجمعنا الصحي
 التي تتواجد على ساحته جميع التخصصات في مجال العلوم

 الطبية،بتعليم ذو بيئات تعريفية متعددة التأثير يتفاعل فيها الطلبة
 مع أعضاء هية التدريس وتتالقح التخصصات المختلفة )كلية

 العلوم الصحية، المعهد المهني الصحي العالي، كلية الطب
 البشري، كلية طب األسنان(، وحيث يتعذر في العموم تصحيح

 أو تالفي الخطأ الطبي المهم بأهمية الحياة، فإننا نعلق أهمية على
 التطبيق والتدريب العملي للوصول إلى تصفير الخطأ في صحة

اإلنسان

 في مركز مستشفانا للمحاكاة الطبية مصمم
 للطلبة تطبيقات تعليمية حياتية حقيقية أي تقديم دورات مصممة 

 لمزج الضرورات التعليمية المعطاة لخلق أشخاص متخرجين
 وهم على درجة عالية من الثقة في النفس والمهارات والسلوكيات

 الكامنة ،ألن جامعة أوكان هي إحدى المؤسسات العصرية في
 قطاع الصحة في بلدنا،فهي تكسبهم فرصة نيل هذه القيم في

 أوساط الحياة الحقيقة المتواجدة في المؤسسات الصحية المتعارف
عليها األخرى

.

.

.
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جامعة أوكان

كلية الطب بجامعة
أوكان

بدأت أول الدفعات من أبنائنا الطالب في العام -2014
 2015 تلقيهم عامهم األكاديمي األول في كليتنا، بالعلوم

 الطبية األساسية و أقسام علوم الطب الباطني، وأقسام
 علوم الطب الجراحية، ضمن إجمالي األقسام الثالثة

الموجودة

 ويحصل طالبنا على فرصة تلقي تدريبهم الطبي و طبيق
 بحوثهم الطبية في معاملنا المجهزة بأحدث ما وصلت إليه

التكنولوجيا

 تأسست جامعة أوكان في عام 1999 من قبل
 مؤسسة وقف أوكان للثقافة والتعليم والرياضة
   ،  وبدأت حياتها األكاديمية باألعوام الجامعية

2004-2003

 الجامعة التي تشهد نمواً متسارعا، تضم في
 الوقت الحالي ثماني كليات وعدد اثنين من
 المعاهد المهنية العليا وثالث معاهد جامعية

 للدراسات العليا تمنح 63 برنامجا لدرجة جامعية
 و41 برنامجا لدرجة الماجستير و 13 برنامجا

لدرجة الدكتوراه

.

.

.

.

.

.

 في مركز محاكاة جامعة أوكان ، الذي تبلغ
 مساحته ما يقرب من 1000 متر مربع ، يتم

 تدريب طالبنا على أجهزة محاكاة بمساعدة
 الكمبيوتر والتي تستوعب كل أنواع األمراض

وسيناريوهات المرض

 يستهدف المركز تطوير طبائع الطلبة ونماذجهم في السلوك
 والتصرف ضمن مفهوم مسؤولية الفريق، وتحت ظروف إجهاد

 مشابهة للحقيقية، في داخل المستشفى ذات تصميم معماري
 مخطط ليالائم الغرض، فتنمو معرفتهم األساسية ومهاراتهم

داخل مختبراتهم المنظمة وصفوفهم الدراسية

 يوفر المركز بغرض تعليم الطالب و تقييمهم، إعداد كل
 مايؤدونه من تطبيقات و امتحانات بنظام وظيفي منتج بأعلى
 تقنية، و يتم قيد وحفظ النتائج والتقييم، وتطبيق تلّقى المعرفة

وديمومة التعليم المستمر

 مركز المحاكاة الطبية
 كلية طب األسنان

بجامعة أوكان
 خالل فترة الخمس سنوات الدراسية لدراسة طب الفم واألسنان،

 يحقق البرنامج األكاديمي في سنتيه األوليين، التعليم النظري
 واإلعدادي ودروس العلوم الطبية األساسية التطبيقية ثم دروس
 طب الفم واألسنان األساسية مع تدريب معملي إكلينيكي مسبق
 بالقواعد النظرية، وهذا يتم في المجمع التعليمي للعلوم الصحية

في الحرم الجامعي في طوزال

 و بينما نستأنف مشوارنا التعليمي لطلبة السنة الثالثة مع الدروس
 النظرية والتدريب العملي على المرضى نمضي إلى مستشفى

 التدريب والتطبيقات التابعة لكلية طب السنان لجامعة أوكان في
الحرم الجامعي في مجيديه كوي

 يساهم “نظام تطهير المياه التقني” ، المستخدم
 في مكافحة العدوى في المستشفى ألول مرة في
 بلدنا ، بشكل كبير في سالمة طالبنا ومرضانا

وأطبائنا وموظفينا

.

.

.
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مساحة مغلقة
 خمسين ألف متر۲

50
ألف م2 250

 عشر غرف
عمليات مجهزة

10

   سريرا
 سعة وحدات العناية

المركزة

سريرا47
سعة العنابر الداخلية

250

47

 يتبنى  نهًجا متعدد التخصصات في الجراحة الخاصة والحاالت الصعبة، جنبا إلى جنب ،
مع ما يقدمه األطباء ذوي الخبرة بمعرفتهم و خدماتهم العالجية في كافة فروع الطب

 يقدم مستشفى جامعة أوكان خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة في جميع المجاالت
 الطبية المتخصصة لمرضانا المحليين و للمرضى من جميع أنحاء العالم ؛ يقع

 المستشفى على بعد 10 دقائق من مطار صبيحة جوكتشن الدولي ؛ و يبعد 5 دقائق من
مراكزالتسوق و الفنادق الفاخرة ذات 5 نجوم و المرافق األستشفائية الحرارية

 تشتهر مستشفى أوكان الجامعي بتقديم خدمات صحية عالية الجودة مع وسائل تشخيص
 وعالجات متقدمة في مجاالت مثل علم األورام ، جراحة العظام ، أمراض القلب ،

.جراحة القلب واألوعية الدموية ، جراحة األعصاب ونقل وزرع األعضاء

.

.

مستشفى جامعة أوكان
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 انبعاثا من رغبتنا في المساهمة في تنمية تركيا، واعتمادا على نظرتنا
 البعيـدة وتجربتنا العميقة في عديد من قطاعات العمل، فقد أنشأنا موطنا

 للتعليم في جامعة أوكان وقدمنا للوجود مسكنا للحداثة والتقدم، إن جامعتنا
 المتتبعة عن كثب للديناميكيات الجارية في العالم، واآلخذة بنهج العولمة

 والرقمية، يتربى فيها طلبة مجهزون قادرون على إيجاد عمل في كل بالد
العالم

 لقد بلغنا المعايير القياسية العالمية في مجال التعليم في منشآت حرمنا
 الجامعي في اسطنبول، الموجودة في طوزال وقاضي كوي ومجيديه كوي،

وبهجلي أولر مع الحرم الجامعي في ميامي بالواليات المتحدة األمريكية

وتؤدي كلية الطب التابعة لجامعتنا دورا بالغ األهمية في التعليم الطبي

 كما أنشأنا كلية للعلوم الطبية وأنشأنا أيضا المعهد العالي لمهن الخدمات
 الصحية، ملحقا بكلية طب األسنان التابعة لجامعتنا، ولكي نطمئن لهذا

 النجاح، فإن مستشفى األبحاث والتطبيقات التابعة لجامعتنا، فتحت أبوابها
 للخدمة في 2016 وتحتل مساحة 50 ألف متر مربع في منطقة طوزال، إن

 هذه المستشفى التي تتسع لمائتين وخمسين سريرا )250(، قد وفرت بنية
 تحتية منقطعة النظير ألبنائنا الطالب لممارسة تطبيقاتهم الطبية، وقدمت

 لشعبنا في نفس الوقت أحدث التقنيات في الخدمات الصحية األساسية
 الموثوق بها، وبافتتاحنا مجمع العيادات الخارجية بمختلف التخصصات في

 ناحية آجي باديم في مطلع سنة 2017 فقد خطونا الخطوة األهم في قطاع
 الخدمات الصحية

 كما أضفنا مستشفيات التعليم والتطبيقات المرتبطة بكلية طب األسنان
 بافتتاحنا مستشفيات مجيديه كوي لصحة األسنان سنة 2014 ومستشفى

األسنان في طوزال سنة 2017

 وستظل تواصل جامعة أوكان تقديم خدماتها في مجال الصحة والتعليم
لتركيا. ودمتم بالصحة والسالمة

بكر أوكان
رئيس هيئة األمناء

.

.

.

.

.

.

  صحتكم هي
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