
قد ُيخّيل إليك أن أمراض القلب تصيب الرجال دون سواهم. العكس 
صحيح، فأمراض القلب هي سبب الوفاة األول لدى النساء. لذا، 

وحرصًا مّنا على العناية بصّحتك، أنشأنا في غلوب مد لبنان تعاونًا مع  
مركز صحة قلب المرأة -“يُدنا”- لنقّدم لك التوعية الالزمة والوقاية 

الضرورية لحماية قلبك.

فإذا كان عمرك 45 عامًا وما فوق وال تخضعين لعالج وتحملين 
بطاقة غلوب مد، أصبح بإمكانك االستفادة من تسهيالت حصرية 

هدفها العناية بصحة قلبك.

 صّحة قلبك
في "يُدنا"
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ما هو مركز صحة قلب المرأة؟
ُأنشئ مركز صحة قلب المرأة، بهدف العمل على تحسين صحة شرايين قلب المرأة 

والحّد من عبء المرض عليها، وذلك من خالل التشخيص، والتوعية، والوقاية، 
والعالج األولي، والمناصرة.

 ويحّقق المركز ذلك بالتعاون مع أطباء متخصصين من الجامعة األميركّية
في بيروت، وكلية الطب في جامعة القديس يوسف.

غلوب مد لبنان: أكثر من 20 عامًا من الخبرة في إدارة التقديمات الصحية
تحتل غلوب مد لبنان المركز األول بين شركات إدارة التقديمات الصحية في المنطقة، 

فهي تهتم حاليًا بأكثر من 1,000,000 مستفيد، وتخدم نحو 32 شركة من 
شركات التأمين والهيئات الضامنة وصناديق التعاضد. وتوفر لحاملي بطاقات 

التأمين شبكة تضم أكثر من ألف مقدم للخدمات الصحية في مختلف أنحاء البالد. 
وإن التوفيق بين خبرتنا المكثفة وتطورنا التقني الداخلي، يجعلنا الشريك المثالي 

لجميع العاملين في قطاع الرعاية الصحية. وهو ما يشكل سر التوسع الكبير 
الذي تلحظه غلوب مد في الشرق األوسط وأفريقيا.

مركز واحد لكافة خدمات صحة القلب
يقّدم مركز صّحة قلب المرأة الخدمات التالية:

1. إستشارات طبية من أطباء متخصصين في أمراض القلب
2. فحوصات تشخيصّية متخصصة: 

Laboratory screening - فحوصات مخبرية •  
Coronary calcium score - قياس معدل الكلسيوم في الشريان التاجي •  

Chest x-ray - األشعة السينية للصدر •  
Electrocardiogram ECG التخطيط الكهربائي للقلب •  

Ultrasound / Echocardiogram مسح بالموجات فوق الصوتية للشريان السباتي •  
3. تقديم نصائح للحميات الغذائية الالزمة
4. تقديم المساعدة لإلقالع عن التدخين

تجدر اإلشارة إلى أن مركز صّحة قلب المرأة هو مركٌز للوقاية، لذا فهو 
مخصص لحماية النساء في عمر الـ 45 وما فوق اللواتي ال يعانين مسبقًا 

من أمراض القلب.

لديك أسئلة؟ اتصلي بمركز صّحة قلب المرأة:
بعبدا الطريق العام، ص.ب. 40019، هاتف/فاكس: 9615923229+

أو بمركز خدمة الزبائن لغلوب مد لبنان على الرقم: 9611518000+
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