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                     Solace for the Suffering  
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:مركز األورام
.مركز متطور ذو مستوى عالمً و ٌقدم العالج لألورام الطبٌة والجراحٌة واإلشعاعٌة  

 

 
 

:المختبر المركزي
ٌوجد فً المستشفى المختبرالمركزي المعتمد من المجلس الوطنً إلعتماد المختبرات فً الهند للتشخٌصات الدقٌقة والروتٌنٌة لعلم 

األمراض و علم األحٌاء الدقٌقة والكٌمٌاء الحٌوٌة و علم الخالٌا و علم األنسجة ؛ كما توجد خدمات متحركة لتلقً العٌنات من أماكن 
.مختلفة

:مركز التصوير
وأجهزة أخرى لتصوٌر  ()والمفراس ()مركز التصوٌر ٌتزود بأحدث األجهزة والتكنالوجٌا العالمٌة باإلضافة إلى جهاز الرنٌن المغناطٌسً 

الثدي و الدوبلر الملون واألشعة الروتٌنٌة و السونار
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:خدمات الطؤارئ
خدمات رعاٌة طبٌة مؤفرة على مدار الساعة لحاالت الطؤارئ

غرفة للعملٌات الجراحٌة مع كافة األجهزة والمعدات16
وحدات للعناٌة المركزة الطبٌة و الجراحٌة و القلبٌة للبالغٌن 

واألطفال ولحدٌثً الوالدة
جناح خاص للحروق

 
 
 

:تسهيالت أخرى    
 

 :األجنحة العامة
أجنحة نظٌفة مع خدمات السرٌر والطعام مجانا؛ 

هذه األجنحة للمرضى الذٌن ال ٌحتاجون إلى عناٌة طبٌة 
.فائقة

:الجناح سيلور و سيلور بلس
.غرف مرٌحة مع مكٌفة الهواء وتلفزٌون ومرحاض وحمام

:الجناح غولد
غرف مرٌحة فاخرة مع مكٌفة الهواء و تلفزٌون و ثالجة

. و أرٌكة للمرافق ومخزن و مرحاض و حمام

:الجناح غولد بلس
غرف ممتازة مع مكٌفة الهواء و تلفزٌون و ثالجة ومخزن
وأرٌكة للمرافق وصالة للزائرٌن مع مجموعة من األرائك

. و شبكة سرٌعة لإلنترنٌت و مرحاض و حمام

 

 

    
   

 

 

 غرفة العملٌة القسطرة وحدة العناٌة المركزة الجناح الخاص
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Shree Krishna Hospital & Medical Research Centre 
Gokal Nagar, Karamsad - 388325, Distt. Anand, Gujarat (India) 

For more information, Contact Mr. Mohammad Aslam    0091 9099431939  • Fax: 0091 2692223466 

E-mail: medtour@charutarhealth.org • Website: www.charutarhealth.org

   

   :00919099431939    :00912692223466  

For more information, contact : +91 90999 30098  /  +91 87584 12305  /  +91 90994 31939


