كيو.ال.ام تحتفل بيوم الصحة العالمي بتقديم فحوصات طبية مجانية لجميع املواطنين واملقيمين في دولة قطر
الدوحة  Xأبريل :2018
تحتفل شركة كيو.ال.ام لتأمينات الحياة والتأمين الصحي  ،QLMالشركة الرائدة فى التأمين الطبي واململوكة بالكامل
ملجموعة قطر للتأمين ،بيوم الصحة العالمي بتقديم فحوصات طبية لجميع املواطنين القطريين واملقيمين يوم الجمعة
املوافق  6أبريل .ويمكن لجميع املواطنين القطريين والوافدين  ،سواء مؤمن عليهم أو غير مؤمن عليهم من كيو.ال.ام ،زيارة
أقرب مكتب لشركة كيو.ال.ام لدى أفضل مراكز تقديم الخدمات الطبية ،وهي مركز الطائي الطبي (شارع الكنانة ،النصر)،
ومركز العبير الطبي (طريق مسيمير ،شارع شارع الكسارات) ،ومركز إيليت الطبي (شارع الجزيرة العربية) ،ومجمع الصفاء
الطبي (شارع الكنانة ،النصر) ،ومركز نسيم الربيع الطبي (الطريق الدائري الثالث ،فرع الريان) ،ومركز الربيع الطبي
(العزيزية) ،ومركز بالنت الطبي (شارع الوعب) ،ومركز أستر الطبي بالس (شارع السالم ،الهالل) ،ومركز أستر بالس للعناية
(شارع الجساسية ،الريان) ،ومركز أستر الطبي (الغانم ،املنطقة الصناعية ،الخور) ،ومستشفى أستر (الطريق الدائري
الرابع)؛ وذلك للتمتع بالفحوصات والخدمات الطبية املجانية .ويحتاج املشاركون فقط إلى إحضار بطاقة الهوية القطرية
لالستفادة من الخدمات الطبية الواردة أدناه.
ويمكن للمشاركين الذين يزورون مركز الطائي الطبي اختيار إحدى التخصصات التالية؛ ومنها استشارات تقويم العظام،
واستشارات طب الباطنة ،واستشارات األمراض الجلدية ،واستشارات طب األطفال ،واستشارات أمراض العيون ،وتحليل
مكونات الدم  ،CBCوتحليل البول ،وتحليل السكر العشوائي ،وتحليل مستوى الدهون ،وتحليل اليوريا ،وتحليل الكرياتينين،
وتحليل حمض اليوريك ،وناقلة أمين األسبارتات ،وناقلة أمين األالنين ،وفحص األشعة السينية.
وتشتمل االختبارات الطبية املجانية املتوافرة في مركز العبير الطبي على استشارات املمارسة العامة ،واستشارات األسنان،
وضغط الدم ،وتحليل السكر – عشوائي ،وتحليل نسبة الكولسترول – كلي ،وتحليل الكرياتينين – شراب (وظائف الكلى)،
وناقلة أمين األالنين (وظائف الكبد) ،ومؤشر كتلة الجسم (تقييم الدهون في الجسم).
عالوة على ذلك ،يمكن لزائري مركز إيليت الطبي االستفادة من استشارات املمارسة العامة ،استشارات األسنان ،واستشارات
األمراض الجلدية ،وتحليل السكر في الدم ،وتحليل نسبة الكولسترول ،وضغط الدم ،ومؤشر كتلة الجسم.
وتشمل االختبارات الطبية املجانية املتوافرة في مجمع الصفاء الطبي استشارات املمارسة العامة ،والعالمات الحيوية،
ً
عشوائيا ،واختبار وظائف الرئة (جهاز قياس التنفس) ،وفحص العين ،واستشارات األسنان،
وفحص نسبة السكر في الدم
واستشارات أمراض القلب وتخطيط صدى القلب (فحوصات تابعة) ،واستشارات أمراض النساء والتوليد وتخطيط
الصدى.
وفي هذا الشأن ،يقدم مركز نسيم الربيع الطبي ،فرع الطريق الدائري الثالث ،خدمات مجانية تشمل استشارات املمارسة
العامة ،واستشارات أمراض القلب ،وقسائم استشارات أطباء األمراض العصبية ،وتحليل نسبة الكولسترول ،وفحص نسبة
ً
عشوائيا ،ومؤشر كتلة الجسم ،وذلك باإلضافة إلى خصم  %25على جميع خدمات املتابعة.
السكر في الدم

هذا ،ويقدم مركز نسيم الربيع الطبي ،فرع الريان ،خدمات مجانية تشتمل على استشارات املمارسة العامة ،واستشارات
تقويم العظام ،واستشارات أطباء األمراض العصبية ،وتحليل نسبة الكولسترول ،واستشارات األسنان واألشعة السينية،
ً
عشوائيا ،واستشارات أمراض الجلدية ،ومؤشر كتلة الجسم ،واستشارات أمراض النساء،
وفحص نسبة السكر في الدم
وعالج مجاني ،وذلك مع خصم  %25على جميع خدمات املتابعة .وعلى جانب آخر ،يقدم مركز الربيع لألسنان في فرع العزيزية
خدمات فحص األسنان واألشعة السينية.
ويقدم مركز بالنت الطبي خدمات مجانية؛ منها استشارات طب الباطنة ،واستشارات األسنان ،واستشارات طب العيون ،
وجلوكوز عشوائي ،الكالسيوم ،وتحليل الكرياتينين ،وتحليل البول ،وتحليل نسبة الكوليسترول.
وتقدم مستشفى أستر ومراكز أستر الطبية خدمات مجانية تشتمل على الفحص البدني ،وتحليل مكونات الدم 14( CBC
تحليل) ،والجليسريدات الثالثية ،وكوليسترول البروتينات الدهنية عالية الكثافة ،وكوليسترول البروتينات الدهنية
منخفضة الكثافة ،وكوليسترول البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة ً
جدا ،وتحليل نسبة الكوليسترول الكلي ،وحمض
اليوريك (الكلى) ،وناقلة أمين األالنين (الكبد) ،وسكر الدم.
ً
ً
"تماشيا مع االستراتيجية الوطنية
وبهذه املناسبة ،صرح السيد /أحمد محمد زبيب  -مدير أول شركة كيو .ال .ام ،قائال:
ً
مؤخرا ،فإننا نتشرف باالحتفال بيوم الصحة العالمي مع شبكة مقدمي الخدمات التابعين
للصحة  2022-2018التي صدرت
لنا .ويكشف االحتفال النقاب عن منهجنا في عكس االلتزام نحو رفع الوعي بشأن األمراض املختلفة املتعلقة بأسلوب الحياة
وطرق منعها".
ً
أمرا ً
قائال " :إن االكتشاف املبكر لألمراض املتعلقة بأسلوب الحياة ،مثل ضغط الدم وسكر الدم وغيرهاً ،
مهما ألنه
وأضاف
يساعد علة منع املضاعفات في مرحلة الحقة .وتعزز الفحوصات الطبية املجانية أهمية هذه الخطوة وتتوافق مع السمات
الرئيسية لالستراتيجية الوطنية للصحة  ،2022-2018التي تولي املزيد من التركيز على منع األمراض وتساعد أفراد املجتمع
على التمتع بأسلوب حياة صحي وفعال".
وتتميز كيو.ال.ام ،التي حصلت على تصنيف " "A/Stableمن شركة ستاندرد أند بورز ،بتقديم حلول متكاملة وابتكارية في
َ
ونصبت شركة كيو.ال.ام نفسها كشركة رائدة في قطاع التأمين الطبي في
مجال التأمين الطبي مع تقديم خدمة عمالء متميزة.
قطر ،وذلك من خالل فريق خبراء داخليين يتمتع بخبرات عالية واستخدام التقنيات االبتكارية وشبكة عريضة من مقدمي
مركزا ً
الخدمات الطبية .وتحتل كيو.ال.ام ً
جيدا يسمح لها بتقديم خدمات الرعاية الصحية من الطراز العالمي إلى قاعدة
عمالئها من مختلف الثقافات.

