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IHH  Mailing address
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URL: karbalahospital.org
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االستشاريات التخصصية
- استشـــارية امراض القلب ومركز قسطرة الشـــرايني: تقدم  االستشـــارات السريرية. 
فحـــص االجهـــاد والهولتر، فحص االيكو والدوبلر، ومن خالل مركز القســـطرة تقدم 
خدمـــات القســـطرة التشـــخيصية والعالجيـــة ألمـــراض القلـــب والشـــرايني التاجيـــة 

واحمليطية.
- عيـــادة طب االطفال: تســـتقبل األطفـــال من عمـــر حديثي الـــوالدة ولغايـــة عمر15 

عـــام لتشـــخيص وعالج مختلـــف االمراض 
- عيـــادة الطـــب الباطنـــي: تشـــخيص وعـــالج امـــراض اجلهـــاز الهضمـــي واالمـــراض 

الصدريـــة وامـــراض الغـــدد الصـــم والســـكري وارتفـــاع ضغـــط الـــدم للبالغـــني.
- عيـــادة العيون: تشـــخيص ومعاجلـــة مختلف امـــراض العيون منها فحـــص البصر، 
وفحـــص احلجـــرة االماميـــة واخللفيـــة للعني وفحص الســـاحة البصريـــة وقياس قوة 

عدســـة العني.
- عيـــادات النســـائية والتوليد: يوفـــر القســـم الفحـــص املبكر للكشـــف عن ســـرطان 

عنـــق الرحـــم ورعايـــة احلوامـــل والعنايـــة مـــا بعد الـــوالدة.
- عيـــادة الكســـور والعظـــام: تشـــخيص ومعاجلـــة االم املفاصـــل والفقـــرات واالنزالق 

الغضـــرويف، وفحـــص مشـــاكل العمـــود الفقـــري وتشـــوهات االطـــراف الوالديـــة.

اخلدمات الصحية املستقبلية:
 سـتنطلق املرحلـة الثانيـة بـأذن اهلل مـع اسـتقبال مرضـى الرقـود يف خدمـات قسـطرة 
العامـة،  اجلراحيـة  والعمليـات  النسـائية  الـوالدة  وقسـم  الدمويـة  واالوعيـة  القلـب 

باإلضافـة الـى وحـدة العنايـة املركـزة ووحـدة العنايـة القلبيـة.

كربالء املقدسة - حي املدراء - شارع الرسول )ص(
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مستشفى االمام احلجة )عج(
 اخليري-  گربالء

يندرج املستشـــفى ضمن املشـــاريع اخليرية ملؤسســـة اإلغاثة والتنمية واملســـجلة 
ضمـــن املنظمـــات غيـــر احلكوميـــة وحتمـــل صفـــة النفـــع العـــام كمـــا ان توأمهـــا 
معتمـــدة يف قســـم الشـــؤون االقتصاديـــة واالجتماعيـــة يف منظمـــة األمم املتحدة 
وكذلـــك يف الواليـــات املتحـــدة كمنظمـــة خيريـــة غير ربحية معفـــاة من الضرائب 

العامـــة مبوجـــب املـــادة ”c” 501  “3“مـــن دائـــرة مصلحـــة الضرائب.
تأسســـت مؤسســـة اإلغاثة والتنمية عام 2004 م على اميان واعتقاد راســـخني 
املجتمـــع  مســـؤولية  هـــي  واملعدمـــة  الفقيـــرة  للطبقـــة  اخلدمـــات  توفيـــر  ان 
املدنـــي ،فضـــاًل عـــن الدولـــة، لذا تركز املؤسســـة ان توفر الدعـــم خلدمات التعليم 
ومـــن  الشـــعب  أبنـــاء  مـــن  للمحرومـــني  املهنـــي  والتدريـــب  الصحيـــة  والرعايـــة 
باكـــورة منجـــزات املؤسســـة كانـــت مـــدارس االيتـــام ملرحلـــة االبتدائيـــة واملتوســـطة 
واالعداديـــة واملتمثلـــة مبـــدارس االمـــام جعفـــر الصـــادق )ع( وثانويـــة الصاحلـــات 
خدمـــات  الـــى  باإلضافـــة  وطالبـــه،  طالـــب  مـــن 500  اكثـــر  وحتتضـــن  للبنـــات 
إنســـانية أخـــرى كمســـاعدات عينيـــه للنازحني والعوائـــل املتعففـــة وكفالة االيتام 

وصنـــدوق القرض احلســـن.

التخصصات املتوفرة..
- قســـم التصوير الشعاعي التشـــخيصي والتداخلي: ينقســـم لعدة اقســـام منها 
الرنـــني املغناطيســـي، الســـونار، املفـــراس احللزونـــي، االشـــعة، التصويـــر الضوئي 
بأجهـــزة  املرتبطـــة  اجلراحيـــة  التداخـــالت  الـــى  باإلضافـــة  )فلوروســـكوبي(. 

التصويـــر الشـــعاعي.
- مختبـــر التحليـــالت املرضيـــة: يوفـــر  كافـــة الفحوصـــات املختبريـــة االوليـــة 

. االختصاصـــات  وبكافـــة  والتخصصيـــة 
- مركـــز امـــراض اجلهـــاز الهضمـــي والكبـــد: مـــن مهـــام هـــذا القســـم تشـــخيص 
ومعاجلـــة امـــراض اجلهـــاز الهضمـــي كافـــة ويوفـــر اخلدمـــات:  تنظيـــر املعـــدة، 

رسالتنا...
ان نكرس جهودنا لالرتقاء بالصحة 
العامـة ومسـتوى الوعـي الصحـي يف 
خـالل  مـن  املقدسـة،  كربـالء  ارض 
الرعايـة  يف  والتميـز  اخلبـرة  توفيـر 
الصحيـة مـع التركيـز علـى احتضـان 

واملعدمـني. احملرومـني 

رؤيتنا...
أمثـل  نظـام  وتطبيـق  تأسـيس  هـي 

املتميـزة. الصحيـة  للرعايـة 

مبادئنا...
واملبـادئ  القيـم  نسترشـد  ان 
اإلسـالمية  مـن عقيدتنـا  املسـتوحاة 
تعكـس  والتـي  بهـا  اهلل  امرنـا  كمـا 
التزامنـا األخالقـي لتقدمي النموذج 
األمثـل يف مجـال الرعايـة الصحيـة.

البدانـــة. معاجلـــة  الصفراويـــة،  القنـــوات  تصويـــر  القولـــون،  تنظيـــر 
- عيـــادة الرعاية العاجلة: تســـتقبل احلاالت املرضيـــة العاجلة بجميـــع املراحل 
العمريـــة لغـــرض تقـــدمي خدمـــات صحيـــة عاجلـــة تشـــمل الفحـــص واملعاينـــة، 
توفيـــر  مـــع  الطبيـــة  املراقبـــة  الشـــعاعية،  الفحوصـــات  املختبريـــة،  التحاليـــل 

املناســـبة. العالجـــات 
- الصيدليـــة: تنطبـــق عليها مواصفـــات املعايير العاملية من حيـــث اخلزن املالئم 
وشـــروط التبريـــد املقـــررة من قبل منظمة الصحة العامليـــة ونقابة الصيادلة كما 


