أكبر مركـز متخصص بجراحات التجميل
بالشـــرق األوســـــط

MIDDLE EAST MOST SPECIALIZED
AESTHETIC SURGERY & MEDICINE CENTER
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من نحن..
فــى عــام  ،2010وبعــد عــدة ســنوات مــن العمــل فــى القطــاع الخــاص
داخــل الكويــت وخارجهــا ،ح ُلــم الدكتــور عــادل قطينــه بتأســيس
مركــز متخصــص فــي جراحــة التجميــل يقــدم الرعايــة الصحيــة األكثــر
تميــزاً وابتــكاراً تحــت ســقف واحــد .مــن شــأن هــذا المركــز أن يتضمــن
غــرف عمليــات وإفاقــة مجهــزة بأحــدث األجهــزة الطبيــة العالميــة
فضــ ً
ا عــن أقســام مختلفــة تقــدم خدمــات طبيــة فــي تخصصــات ذات
صلــة .وبحلــول العــام  ،2012بــدأ العمــل علــى تحويــل الحلــم إلــى حقيقــة،
وانطلقــت عمليــة بنــاء المركــز الــذي افتتــح أبوابــه فــي العــام  2016بعــد
مــرور أربــع ســنوات مــن العمــل الــدؤوب والمتواصــل.
اليــوم يعتبــر المركــز الــذي يتميــز بموقعــه الخــاب فــي منطقــة الشــعب
البحــري مقابــل الخليــج العربــي ،أكبــر مركــز متخصــص بطــب و جراحــات
التجميــل فــى الشــرق األوســط .ويتميــز بتصميمــه ليصبــح ايقونــة
مميــزة ســاهمت فــي تغييــر األفــق الكويتــي .ينقلــك المبنــى فــور دخولــه

About us..
Back in 2010 and after working several years in the private sector
both in and outside of Kuwait Dr. Quttainah had as vision of establishing an exclusive cosmetic surgery hub in one venue and under
one roof. This center would have its own state of the art operating
and recovery rooms as well as all the supporting disciplines. By 2012
the building was in motion and the center opened its doors in 2016
after 4 years of development and construction.
Quttainah Medical Center is the largest specialized cosmetic surgery
center in the Middle East. Based in Shaab Al Bahri, Kuwait, it is located directly on the coast of the Arabian Gulf boasting unique and
amazing seaside views. The Boutique Center has been independently designed by the owner himself and it has significantly changed the
skyline of Kuwait. As soon as you enter there is a distinct originality
and you will appreciate the fine details and stunning atmosphere.

إلــى عالــم مــن األصالــة والتميــز بتفاصيلــه الدقيقــة والمذهلــة.
يهــدف مركــز قطينــه لتوفيــر أفضــل ســبل الرعايــة الطبيــة وأكثرهــا
تطــوراً لزبائنــه فــي الكويــت والــدول المجــاورة.
شعارنا «عناية فائقة ..نتائج استثنائية»
نرحب بكم لتجربة فريدة في عالم الضيافة والرعاية
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QMC aims to provide Kuwait and the neighboring gulf countries with
the most advanced and innovative health care. We deliver cutting
edge treatments that will establish us as leaders in cosmetic medicine and surgery in the Middle East. Our motto will always be “Expert
”care exceptional results
We welcome you to experience our hospitality and care.
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رؤيتنا
تتمحــور رؤيتنــا فــي مركــز قطينــه الطبــي حــول توفيــر أحــدث رعايــة
صحيــة ممكنــة خصوصــ ًا فــي قطــاع الطــب والجراحــة التجميليــة.
ونعمــل باســتمرار علــى توفيــر أفضــل عنايــة مركزيــة قائمــة علــى التميــز
والبرهــان العلمــي للعــاج الطبــي بمــا يتوافــق مــع المعاييــر العالميــة،
ومــن خــال فريــق عمــل ذو كفــاءة عاليــة وقــادر علــى تقديــم الرعايــة
المميــزة لمرضانــا ،مــع التشــديد علــى أهميــة الخصوصيــة والرعايــة
وســامة المريــض وتثقيفــه.

مهمتنا
توفيــر أفضــل رعايــة طبيــة ممكنــة لمرضانــا قائمــة علــى التميــز وفقــا
للمعاييــر العالميــة ،وذلــك مــن قبــل طاقــم عمــل يتمتــع بكفــاءة عاليــة
ومؤهــل لتقديــم العنايــة الالزمــة وضمــان ســامة ورضــا المرضــى.
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Vision
Our vision is to be recognized as key players in providing the best
possible care especially in the Cosmetic Medicine and Surgery market sector. We continuously provide evidence based medicine treatment protocols that meets international standards of care. Our highly
qualified staff will strive to give our patients individualized treatments
and ensure expert care. We stress the importance of privacy, compassionate care, patient safety and patient education.

Mission
To provide the best possible medical care to our patients. Health care
that meets international standards and provided by highly qualified
staff that are continuously updating themselves to ensure maximum
patient care, safety and satisfaction.
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Dr. Adel Quttainah
Founder
Consultant Plastic Surgeon and CMO
Dr. Quttainah is an internationally trained and experienced Cosmetic and
Reconstructive microsurgeon. He is recognized as a leading cosmetic
surgeon and one of only a few consultant microsurgeons performing
free tissue transfer with perforator flaps in the Middle East.
Dr. Quttainah received his initial medical training at the National University of Ireland (University College Cork) and then completed a five year
residency program in Plastic and Reconstructive Surgery at McMaster
University in Ontario, Canada. Post-graduation he went on to join the
University of Toronto for a microsurgery fellowship dealing mostly with
Breast Reconstruction using free tissue transfer and perforator flaps and
free muscle transfer for facial reanimation post facial paralysis.

surgery clinics in Kuwait. Dr. Quttainah was the first ever to provide all
cosmetic medicine and cosmetic surgery disciplines under one roof.
This model of operating proved extremely successful and convenient to
the patients and was copied and adapted both nationally and internationally.
Disciplines under one roof included Cosmetic and Reconstructive Plastic Surgery, Cosmetic Dermatology, Facial Plastic Surgery (ENT), LVR
Clinic (Cosmetic Gynecology), Surgical weight loss (Bariatric Surgery),
Non-surgical weight loss and Diet Department, Laser Clinic, Skin Care
and Anti-aging Clinic and a Hair Care and Transplantation Clinic. Patients
seeking cosmetic enhancements had all their needs met in one venue.

After that he then completed an Aesthetic Fellowship with Dr. Lloyd
Carlsen in Woodbridge, Ontario and a clinical research fellowship with
Dr. James Bain at the Hamilton General Hospital in Ontario.

Dr. Quttainah went on to open multiple clinics before finally establishing
Quttainah Medical Center which opened its doors in 2016.

Upon returning to the Middle East in year 2003 Dr.Quttainah headed
the Plastic Surgery Department at “SAAD” Hospital in Al Khobar, Saudi
Arabia. He then went back to Kuwait were he successfully launched the
“Cosmetic Surgery Clinic” which was one of the first private aesthetic

Dr. Quttainah with over 20 years’ experience in the field of cosmetic
medicine has personally overseen the development of QMC and continues to manage the center ensuring the highest standards of care for
each and every patient.
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الدكتور عادل قطينه
المؤسس
استشاري جراحة التجميل والترميم
جــراح عالمــي متمــرس فــي التجميــل والترميــم ،مــن رواد الجراحــة

فــي الســعودية .ثــم عــاد إلــى الكويــت ليؤســس بنجــاح «عيــادة جراحــة

التجميلــة وأحــد االستشــاريين القلــة فــي مجــال الجراحــة المجهريــة

التجميــل»  CSCوهــي واحــدة مــن أوائــل عيــادات الجراحــة التجميليــة

لنقــل االنســجة الحــرة فــي منطقــة الشــرق األوســط.

فــى الكويــت ،وليكــون أول مــن وفــر جميــع العالجــات الطبيــة للتجميــل

تلقــى الدكتــور عــادل قطينــه تدريبــه الطبــي األساســي فــي الجامعــة
الوطنيــة اإليرلنديــة (كليــة جامعــة كــورك) ،وعمــل كجــراح تجميــل

وقــد أثبــت نمــوذج العمــل هــذا نجاحــه ومالءمتــه للمرضــى ليتــم

وترميــم مقيــم لمــدة  5ســنوات فــى جامعــة ماكماســتر ،أونتاريــو فــي

تقليــده واعتمــاده علــى المســتويين الوطنــى والعالمــي .وتضــم

كنــدا .التحــق بجامعــة تورونتــو حيــث حصــل علــى زمالــة فــي الجراحــة

المجــاالت المختلفــة فــي مركــز قطينــه اليــوم العديــد مــن التخصصــات

المجهريــة وجراحــة إعــادة تأهيــل الثــدي عــن طريــق نقــل الســدايل

مثــل الجراحــة التجميليــة والترميميــة ،األمــراض الجلديــة ،الجراحــة

الدمويــة الحــرة وعــاج شــلل الوجــه عــن طريــق نقــل االنســجة العضليــة

التجميليــة للوجه(انــف واذن وحنجــرة) ،عيــادة ( LVRالطــب النســائي

الحــرة.

التجميلــي) ،جراحــات عــاج البدانــة ،قســم الحميــة وخســارة الــوزن دون

ثــم أنهــى زمالــة جراحــة التجميــل فــي مستشــفى جراحــات التجميــل مــع
الدكتــور لويــد كارلســن فــى وودبريــدج (أونتاريــو) وزمالــة فــي البحــوث

جراحــة ،عيــادة الليــزر ،عيــادة العنايــة بالبشــرة ومكافحــة الشــيخوخة،
قســم زراعــة الشــعر.

الســريرية مــع الدكتــور جيمــس بايــن فــى مستشــفى هاميلتــون العــام

وقــد افتتــح الدكتــور قطينــه عــدة عيــادات قبــل إنشــاء مركــز قطينــه

فــى أونتاريــو.

الطبــي عــام  .2016كمــا أشــرف مــع خبرتــه التــي تتعــدى  20عامـ ًا فــى ميــدان

لــدى عودتــه إلــى الشــرق األوســط عــام  ،2003تــرأس الدكتــور قطينــه
قســم الجراحــة التجميليــة فــي مستشــفى ســعد التخصصــي فــى الخبــر
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والجراحــات التجميليــة ذات الصلــة تحــت ســقف واحــد.

الطــب التجميلــي علــى تأســيس المركــز الــذي يســتمر فــي إدارتــه لضمــان
أعلــى معاييــر الرعايــة كل مريــض.
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متحف قطينه الطبي
يســعدنا أن نرحــب بجميــع زوار ومرضــى  QMCويســرنا أن ننقلكــم فــي
رحلــة عبــر الزمــن لالطــاع علــى متحفنــا الطبــي الواقــع فــى الطابــق األول.
يمكــن لضيوفنــا اســتعراض مئــات األدوات األثريــة فــي مجالــي الجراحــة
والطــب التــي تشــكل مجموعــة الدكتــور قطينــه الشــخصية .ويعــود
تاريــخ هــذه األدوات الطبيــة إلــى حقبــات مختلفــة بــدءاً مــن العصــر
اإلســامي وصــو ً
ال إلــى نهايــة القــرن التاســع عشــر .تتميــز كل قطعــة
بداللتهــا التاريخيــة والعديــد مــن التفاصيــل والحقائــق المهمــة األخــرى
التــي يمكــن إيجادهــا فــي كتــاب مــن تأليــف الدكتــور قطينــه.
ويتيــح المتحــف لــزواره اختبــار تطــور الطــب عبــر الســنوات مــن خــال
عــدد كبيــر مــن المعروضــات ،مثــل أول ســماعة طبيــة مصنوعــة يدوي ـ ًا
مــن قبــل المختــرع رينيــه الينيــك فــى العــام  1816وأدوات طبيــة أخــرى
تعــود إلــى حقبــة الحــرب العالميــة الثانيــة.
مــن خــال هــذا المتحــف  ،يأمــل الدكتــور قطينــه أن يســاهم فــي تعزيــز
المعرفــة وإثــارة االهتمــام بتاريــخ الطــب .ونتمنــى أن تحفــز االكتشــافات
الطبيــة الرائعــة للعلمــاء رغبتكــم بمعرفــة المزيــد عــن تاريــخ العلــم
الحديــث والطــب كمــا نعرفــه اليــوم.
" حيثما كان فن الطب محبوب ًا كان هناك حب لإلنسانية أيض ًا" أبُقراط
تابعونا على:
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quttainah.medical.museum

Quttainah Medical Museum
We welcome our patients and visitors to take a “journey back in
time” and view our medical museum located on Level 1.
We encourage our clients to browse through the hundreds of items
that make up the compilation of medical and surgical antiques from
Dr. Quttainah’s personal collection. They have been collected and
documented over many years ranging from the Islamic medical era
to the late 19th century. Each item has a significant history that is
detailed in the displays and many interesting facts and stories can be
found in an informative book written by Dr. Quttainah.
From an original handmade Stethoscope made by the inventor Rene
Laennec back in the early 19th century (1816) to artifacts from World
War II you will be invited to experience the progression of medicine.
Dr. Quttainah hopes the museum will enhance your knowledge and
ignite a passion and interest for the history of medicine. May the remarkable discoveries of those who have ventured before us motivate
you to learn more about the advancement of modern science and
medicine as we know it today.
“Wherever the art of medicine is loved, there is also a love of
Humanity” - Hippocrates
quttainah.medical.museum

Follow us on:

فخامة العقيق في لوحة فنية لدى مركز قطينه الطبي

حوض سمك المياه المالحة

درج لولبي مميز من الزجاج العائم

The rich beauty of Onyx in an artwork at QMC

Salt water cylendrical aquarium

Landmark floating glass staircase at QMC

منحوتة التأمل في بهو الدور األرضي

 القط الكبير للفنان الفرنسي لوليك،فيبوال

 من البيرو،تروتينيت للفنانة ماريال غاريباي

Meditation sculpture at ground floor lobby area

FIBULA Cat by French artist Lolek

TROTINETTE by Mariela Garibay, artist from Peru
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بوتيك مركز قطينه

QMC - A Boutique Medical Center

بمجــرد دخولــك بهــو مركــز قطينــه تســتقبلك منحوتــة “فيبــوال“ او

Enter the QMC lobby and you will be greeted by the breathtaking
sculpture of “FIBULA” the big cat created by renowned French artist
Lolek who carries us away to a world of lightness and humor dominated by the canine race and the deep tenderness between animals
and humans.

القــط الكبيــر للفنــان الفرنســي الشــهير ”لوليــك“  .فبمنحوتتــه ينقلنــا
بعيــدً ا إلــى عالــم مليــئ بحــس الفكاهــة ويجســد العالقــة والحنــان العميــق
بيــن الحيوانــات والبشــر .
ستشــعر بحالــة مــن الصفــاء الذهنــي عنــد اقترابــك مــن “منحوتــة التأمــل“
للفنــان الكــوري “ســو يونــج دوك“ او الرجــل الرمــادي كمــا يلقــب ،حيــث
بحــث “الرجــل الرمــادي“ فــي العالقــة بيــن اإلنســان وبيئتــه الحديثــة مــن
خــال إعــادة تصميــم مبتكــرة لسالســل الدراجــات الهوائيــة ،وصنــع
منهــا ايقونــة تتماشــى مــع اجــواء مركــز قطينــه.
يســتمر الشــعور بالفخامــة عنــد رؤيتــك الــدرج الولبــي المصنــوع خصيصــا
لمركــز قطينــه مــن الزجــاج العائــم يحلــق فــوق احــواض ســمك الكــوي،
ويحتضــن الثريــا المذهلــة ”مورانــو ميدوســا”
تطغــى مزايــا الميــاه فــي جميــع أنحــاء المركــز  ،مــن النافــورة الضخمــة
والملونــة عنــد المدخــل  ،إلــى حــوض أســماك الميــاه المالحــة األســطواني
الــذي يبلــغ طولــه  6أمتــار ويضــم مجموعــة رائعــة مــن االســماك
االســتوائية مــن الشــرق االقصــى.
بينمــا تســتمر بالتجــول بيــن العيــادات فــي أنحــاء المركــز  ،ســتجد لوحــات
لفنانيــن محلييــن وعالمييــن .ومــن بيــن الفنانيــن المحلييــن :شــروق
أميــن  ،محمــد قمبــر  ،ثريــا البقســمي وحمــد الحميــدان (بيكاســو الشــاب)
وأعمــال أخــرى لفنانيــن عالمييــن مثــل روميــرو بريتــو (البرازيــل)  ،مارييــا
غاريبــاي (بيــرو)  ،جونســون تســانج (هونــك كونــغ) والكثيــر غيرهــم.
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Yow will be welcomed by a sense of serenity as you approach the
visage “Meditation Sculpture” created by Korean artist Seo Young
- Deok “The Gray Man” who constructs his art using bicycle iron
chains. The intricacies of his creations explores the relationship between human and the modern environment and creates a beautiful
accord to the ambiance of QMC.
The one of a kind bespoke Floating Glass Spiral Stair Case that hovers over the Koi fish ponds and encircles the spectacular Murano
Medusa chandelier sets the mood of luxury that continues through
QMC. Custom Water features rub throughout the center, from the
mega colorful fountain in the entrance, to the breathtaking 6 meter
tall cylindrical saltwater aquarium that features exotic tropical fish
from the Fareast.
As you continue to visit the different clinics throughout the center
you will find paintings by different local and international artists.
Local artists include : Shurooq Amin, Mohammed Qamber, Thuraya
Al Baqsami & Hamad Al Humaidan (Young Picasso) and other works
by international artists like Romero Britto (Brazil), Mariela Garibay
(Peru), Johnson Tsang (Honk Kong) and many others.
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Cafe Medusa
Located on the ground & first floor, you will find our exquisite boutique style Italian specialty café – café medusa.

كافيه ميدوسا
مقهى ايطالي يقع في الدور االرضي واالول
 ســتالحظ.يتميــز المقهــى بإطاللــة بانوراميــة على شــاطئ الخليج العربي

Featuring a panoramic sea view our exclusive café is in the ultimate
location to enjoy the inviting atmosphere of the Arabian coastline.
You will notice the custom stained glass windows and the most
Grandiose Murano chandeliers the “Medusa” and the multicolored
“celebration of life”. The café seating area is nestled around the Quttainah Medical Museum displays where our highly skilled chefs will
provide an Italian based menu.
Our baristas can offer you a multitude of fresh brewed coffees and
pastries. Take this opportunity to check out the Quttainah Medical
Museum.

فخامــة النوافــذ المصنوعــة مــن الزجــاج المعشــق علــى شــكل امــواج
»البحــر تماشــياّ مــع ثريــا «مورانــو ميدوســا» وثريــا «االحتفــال بالحيــاة
.المتعــددة االلــوان المصنوعــة يدويــا فــي مورانــو ايطاليــا
تتــوزع مقاعــد المقهــى فــي انحــاء متحــف قطينــه الطبــي حيــث يقــدم
 كمــا يمكــن للضيــوف االســتمتاع،امهــر الطهــاة قائمــة طعــام ايطاليــة
بكــوب مــن القهــوة وتنــاول بعــض المعجنــات الطازجــة والتجــول فــي
المتحــف الكتشــاف بعــض المقتنيــات القيّمــة التــي تســتعرض تاريــخ
.تطــور الطــب فــي العالــم
ّ
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الخدمات الطبية

Medical Services
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Cosmetic, Plastic & Reconstructive Surgery
Plastic surgery is a surgical specialty involving the restoration, reconstruction or alteration of the human body. It can be divided into
two categories. The first is reconstructive surgery which includes
craniofacial surgery, hand surgery, microsurgery and the treatment
of burns.The other is cosmetic or aesthetic surgery. While reconstructive surgery aims to reconstruct a part of the body or improve its
function, cosmetic surgery aims at improving the appearance of it.
The term “Plastic Surgery” implies sculpting and/or reshaping, which
is derived from the Greek word PLASTIKE “The Art of Modeling” of
malleable flesh. Our Plastic Surgeons hold board certification from
Europe, the United States and Canada, and are proficient in all disciplines of plastic and aesthetic surgery.

Some of our procedures include:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Face lift surgery
Otoplasty
Blepharoplasty
Rhinoplasty
Buccal fat removal
Facial Shaping with fat and
alloplastic material.
Liposuction (Suction Assist,
laser, Vaser, J-Plasma)
Fat transfer including BBL
Post bariatric surgery (the
full spectrum)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Belt lipectomy
Upper and lower body Lifts
Thighplasty (thigh lift)
Brachioplasty (arm lift)
Breast Reduction
Breast augmentation (fat
+implants) all approaches
Reconstructive breast
surgery
Mastopexy (breast lift)
Body sculpting with buttock
augmentation

الجراحات التجميلية والترميمية
 اعــادة البنــاء،الجراحــة التجميليــة هــي تخصــص جراحــي يتضمــن الترميــم
: تنقســم الــى فئتيــن.او التعديــل فــي جســم االنســان
 وهــي الجراحــة الترميميــة التــي تشــمل جراحــة الشــفة:الفئــة األولــى
، الجراحــة المجهريــة،  جراحــة اليــد، االرنبيــة وعــاج التشــوهات الخلقيــة
.وعــاج الحــروق
بينمــا تهــدف جراحــة إعــادة. وهــي الجراحــة التجميلية:الفئــة الثانيــة
 تهــدف، البنــاء إلــى إعــادة بنــاء جــزء مــن الجســم أو تحســين وظيفتــه
 يشــير مصطلــح «الجراحــة.جراحــة التجميــل إلــى تحســين مظهــره
 وهــو مشــتق مــن الكلمــة، التجميليــة» إلــى النحــت أو إعــادة التشــكيل
 جراحــو. اي فــن التشــكيل مــن اللحــم المــرنPLASTIKE اليونانيــة
التجميــل فــي مركــز قطينــه حاصلــون علــى شــهادات واعتمــادات مــن
 ويتقنــون جميــع تخصصــات العمليــات،  الواليــات المتحــدة وكنــدا، أوروبــا
التجميليــة
:العمليات التجميلية تشمل على سبيل المثال وليس الحصر
• •جراحة شد الوجه

• • الشد الحزامي

• •جراحة تجميل االذن

• •شد جزء الجسم العلوي والسفلي

• •جراحة شد الجفون

• •شد االفخاذ

• •جراحة تجميل األنف

• •شد الزراعين

)BUCCAL( • •شفط دهون الوجه

• •تكبير الصدة عن طريق حشوات
السيليكون او الدهون

• •تشكيل الوجه عن طريق حقن الدهون
او الفبلير

• •جراحة تصغير الثدي

) جي بالزما،  فيزر، • •شفط الدهون (ليزر

• •جراحة رفع الثدي

• •اعادة حقن الدهون والمؤخرة البرازيلية

• •جراحة ترميم الثدي

• •جراحات الشد ما بعد عمليات فقدان
الوزن

• •نحت الجسم وتكبير األرداف
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Dermatology
Caring for your skin is extremely important as it is the first level of
protection for your body. At QMC, we treat pathologies like acne,
dermatitis, psoriasis and vitiligo and also provide a full cosmetic dermatology service.
Our Cosmetic Dermatology department is involved in several procedures including various treatments to improve and enhance an
individual’s appearance. They range from non-invasive to minimally
invasive procedures with little to no downtime enabling the patient
to return to normal activities quickly and with the added benefits of a
vastly improved skin condition.

Some commonly practiced procedures are:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chemical peels for various skin conditions like scars, open
pores, uneven and dull skin tone and color.
Botox and Dermal fillers
Skin resurfacing lasers for improving the appearance of all
types of scars and fine lines and for rejuvenation.
Laser hair reduction.
Laser treatments for scars and vascular, pigmented lesions.
Microdermabrasion and dermabrasion to improve skin texture,
Radiofrequency and ultrasound based treatments
Mesotherapy
Hair Transplant
Facial fat transfer
HIFU (skin tightening)
J-Plasma (for Skin tightening and rejuvenation)
Q-switched lasers for pigmented tattoo removal

الجلديـــــة
.تشكل العناية بالجلد المرحلة األولى في رحلة العناية بالجسم
نعالــج فــي قســم الجلديــة أمــراض مثــل حــب الشــباب والتهــاب الجلــد
ً والصدفيــة والبهــاق ونقــدم
.أيضــا الخدمــات التجميليــة
 وتختلــف هــذه،كمــا نقــدم عالجــات مختلفــة لتحســين المظهــر
العالجــات فمنهــا الجراحــي ومنهــا الغيــر جراحــي والتــي تتيــح للمريــض
.ســرعة العــودة لممارســة نشــاطه الطبيعــي مــع بشــره ومظهــر افضــل

:تتضمن بعض العالجات الشائعة
، •التقشير الكيميائي لمختلف األمراض الجلدية مثل الندوب
. لون البشرة الباهت والغير متساوي، المسام المفتوحة

•

•البوتوكس والفيلير

•

•عالجات الليزر التي تعمل على عالج الندبات والتجاعيد الصغيرة

•

.•إزالة الشعر بالليزر

•

 االوعية الدموية البارزة وتصبغات البشرة،•عالجات الليزر للندبات

•

•تقشير الجلد لتحسين البشرة وتجديد الخاليا (تقشير ماسي
)وكريستالي

•

•العالجات التي تعتمد على الموجات الصوتية والترددية

•

•ميزوثيرابي

•

•زراعة الشعر

•

•حقن الدهون الذاتية في الوجه

•

)•هايفو (شد الجلد

•

)•جي بالزما (لشد البشرة وتجديدها

•

•ازالة الوشم بالليزر

•
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Gynecology & IVF
In addition to our fully comprehensive obstetrics and gynecology services, we have brought together a team of highly qualified and experienced fertility experts with one goal in mind: help couples turn their
dreams of having a family into reality. Our Fertility Experts are trained
to detect and understand the possible causes of infertility and how to
treat them using the latest advanced medical treatment in a stress free
environment.
As any fertility expert knows, the IVF laboratory plays a pivotal role in
the success rate achieved by the clinicians. Our laboratory has therefore been equipped with the most up to date, cutting-edge technology
like the time lapse incubators, in order to offer the best chance to
anyone trying to conceive or preserve their fertility for the future.
With over 60% overall fresh cycle pregnancy rate and a cumulative
pregnancy rate of over 80% in the first year of opening alone, the QMC
Reproductive Medicine Unit has achieved one of the best, if not the
best pregnancy success rate in Kuwait.

Our Reproductive medicine unit offers a full
spectrum of services including:
1. Full fertility assessment of couples
2. Ovulation induction and timed intercourse.
3. Artificial insemination (IUI)
4. In vitro fertilization (IVF) including Intra-cytoplasmic sperm
injection (ICSI) and Physiological sperm injection (PICSI).
5. Frozen embryo transfer cycles.
6. Time Lapse embryo imaging
7. Embryo and oocyte cryopreservation.
8. Surgical sperm retrieval and Sperm cryopreservation.
9. Pre-implantation Genetic testing (PGT) including Aneuploidy
screening, monogenic diseases.
10. Recurrent miscarriage services
11. Endoscopic surgery: Hysteroscopy and Laparoscopic surgery.
12. Other services including endometrial biopsy for ERA, EMMA
& ALICE.
13. Early Pregnancy genetic tests including NIPT
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أمراض النساء وأطفال األنابيب
باإلضافــة إلــى خدمــات امــراض النســاء والــوالدة ،اتينــا بفريــق مــن نخبــة

توفر الوحدة مجموعة شاملة من الخدمات مثل:

االستشــاريين المتميزيــن فــي مجــال الخصوبــة بهــدف تحويــل حلــم

1.1االستشاره الوافيه لالزواج لتشخيص اي مشاكل متعلقه

اإلنجــاب إلــى واقــع.

بالخصوبه

ان خبــراء الخصوبــة لدينــا مدربيــن علــى اكتشــاف وفهــم األســباب

2.2تحريض االباضه و تحديد التوقيت المناسب للجماع

المحتملــة للعقــم وكيفيــة التعامــل معهما باســتخدام أحــدث العالجات

3.3التلقيح الصناعي

الطبيــة فــي بيئــة تؤمــن الراحــة النفســية للمرضــى.

4.4االخصاب خارج الجسم و الحقن المجهري بنوعيه التقليدي و

كمــا هــو معــروف بالنســبة الي خبيــر خصوبــة  ،يلعــب مختبــر اطفــال
االنابيــب دورا اساســي ًا فــي معــدل النجــاح الــذي يحققــه األطبــاء .ولذلــك
تــم تجهيــز مختبرنــا بأحــدث التقنيــات مثــل حاضنــات الفاصــل الزمنــي

الفسيلوجي
5.5تجميد و ارجاع االجنه المجمده
6.6تقنيه متابعه و تصوير االجنه باستخدام جهاز تايم البس

( )TIME LAPSEمــن أجــل تقديــم أفضــل فرصــة ألي شــخص يحــاول

7.7تجميد البويضات و الحيوانات المنويه

االنجــاب او حفــظ خصوبتــه للمســتقبل.

8.8البحث و استخراج الحيوانات المنويه من داخل الخصيه

خــال الســنة االولــى مــن االفتتــاح فقــط ،تــم تحقيــق نســبة حمــل أكثــر
مــن  ٪60كمعــدل عــام وأكثــر مــن  ٪80كمعــدل حمــل تراكمــي ،وبذلــك
تكــون وحــدة المســاعة علــى االنجــاب فــي مركــز قطينــه الطبــي قــد
حققــت اعلــى نســبة حمــل فــي الكويــت.

9.9الفحوصات الجينيه التشخيصيه قبل االرجاع و تشخيص االجنه
عن طريق فحص وجود اضطرابات جينيه منفرده
1010فحوصات و تشخيص حاالت االجهاض المتكرر
1111عمليات منظار الرحم
11212الخدمات التشخيصيه االخرى كفحص منظومه استقباليه الرحم
و فحص التهابات بطانه الرحم
1313الفحوصات الجينيه في مرحله الحمل المبكر
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مركز لندن لجراحة الثدي
ســرطان الثــدي هــو اكثــر انــواع الســرطان شــيوعً ا بيــن النســاء والثانــي
بيــن انــواع الســرطان بشــكل عــام .ففــي العــام  2012تــم تشــخيص 1.7
مليــون حالــة جديــدة  ،فســرطان الثــدي يشــكل  ٪ 25مــن جميــع حــاالت

Breast cancer is the most commonly occurring cancer in women and
the second most common cancer worldwide, with nearly 1.7 million

الســرطان لــدى النســاء وقــد تــم تشــخيص اكثــر مــن  2مليــون حالــة

new cases diagnosed in 2012, representing about 25% of all cancers in women and over 2 million new cases in 2018.

تختلــف معــدالت النجــاة مــن ســرطان الثــدي فــي انحــاء العالــم  ،وبشــكل

Overall survival rates for breast cancer vary worldwide, but in general
they have improved. This is because access to medical care is improving in many nations and the majority of breast cancer cases are
diagnosed at an earlier stage.

جديــدة فــي عــام .2018

عــام تحســنت ،ويعــود الســبب لتطــور الرعايــة الطبيــة فــي العديــد مــن
الــدول بمــا فــي ذلــك التشــخبص المبكــر.
تنخفــض معــدالت النجــاة مــن ســرطان الثــدي والبقــاء علــى قيــد الحيــاة
فــي البلــدان األقــل نمــواً وذلــك لعــدم وجــود مراكــز وبرامــج توعيــة
ألهميــة الكشــف المبكــر  ،ممــا أدى إلــى ارتفــاع نســبة النســاء اللواتــي
يعانيــن مــن المــرض فــي مرحلــة متأخــرة  ،وكذلــك بســبب عــدم كفــاءة
مرافــق التشــخيص والعــاج.
الفحــص والتشــخيص المبكــر باالضافــة الــى التوعيــة بالعالمــات
والعــوارض المبكــرة يــؤدي إلــى عــاج مبكــر وبالتالــي زيــادة فــرص العــاج
والشــفاء.
فــي مركــز قطينــه الطبــي ،نكــون فــي الطليعــة عندمــا يتعلــق األمــر
بتقديــم الفحــص والكشــف المبكــر وتقديــم العــاج لمرضانــا.
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London Breast Care Centre

Breast cancer survival rates vary greatly worldwide and the low survival rates in less developed countries can be explained mainly by
the lack of early detection programmers, resulting in a high proportion of women presenting with late-stage disease, as well as by the
lack of adequate diagnosis and treatment facilities.
Early diagnosis by awareness of the early signs and symptoms and
screening will lead to early treatment and improved chances of cure.
Here at Quttainah Medical Center we are at the forefront when it
comes to offering screening, early detection and treatment to our
patients.
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ENT Department

عيادة األذن واألنف والحنجرة

The ENT department offers medical and surgical treatments for that
is related to the nose, ears and throat and looks after both the pediatric and adult age group.

يقــدم قســم األنــف واألذن والحنجــرة العالجــات الطبيــة والجراحيــة لــكل

The Clinic has the latest equipment for the diagnosis and treatment
of any condition.

يحتــوي القســم علــى احــدث االجهــزة والمعــدات لتشــخيص وعــاج كل

Most common conditions include:
•

Ears: Hearing less, ear infections, balance disorders, tinnitus,
congenital disorders, otoplasty.

•

Nose: Sinus problems, breathing issues, allergies, problem
with sense of smell, cosmetic rhinoplasty.

•

Throat: Speech and swallowing problem, diseases of the
larynx and oesophagus, voice problems and rehabilitation of
the voice and swallowing.

•

Head and Neck: Treatment of head and neck tumors, both
benign or malignant e.g. (thyroid tumor) and management of
facial deformities.

Our center is equipped with the latest operating microscopes, diagnostic video endoscopes and an audiology lab to support all ENT
related procedures and surgeries.

مــا يتعلــق باألنــف واألذن والحنجــرة ويهتــم بكافــة الفئــات العمريــة
.ســواء االطفــال او البالغيــن

.الحــاالت

:بعض الحاالت الشائعة
 طنين األذن،  اضطرابات التوازن،  التهاب األذن،  ضعف السمع:•األذن

•

. تجميل االذن،  االضطرابات الوراثية،
،  الحساسية،  مشاكل التنفس،  مشاكل الجيوب األنفية:•األنف

•

. تجميل األنف، مشكلة حاسة الشم
 اعادة، أمراض الحنجرة والمريء،  مشكلة النطق والبلع:•الحنجرة

•

.تاهيل الصوت والبلع
،  الحميدة والخبيثة،  عالج أورام الرأس والرقبة:•الرأس والرقبة

•

.اعادة ترميم تشوهات الوجه، ) (ورم الغدة الدرقية:مثل
لقــد تــم تجهيــز مركزنــا بأحــدث المجاهــر والمناظيــر التشــخيصية
 كمــا يدعــم القســم جميــع.باالضافــة الــى مختبــر لتخطيــط الســمع
.العمليــات والجراحــات المتعلقــة باألنــف واالذن والحنجــرة
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General Surgery and Bariatric Surgery
As QMC in one of the leading centers in the Middle East in the field of
plastic surgery, it is not a surprise for us to have a supporting general
surgery department that not only addresses all the common general
surgery problems but also is a leading center in both surgical and
non-surgical weight loss.
The general surgery department at QMC is offering a wide range of
services that include diagnosis and treatment of the following conditions:

who don’t want to have bariatric surgery, or it could be that procedure the patient does before embarking on cosmetic surgery or unfit
for surgery.
An intra-gastric balloon is a soft balloon that partially fills the stomach and is filled with water. It gives a feeling of early satiety hence
limits food intake, and also slows down the gastric emptying of food
so it gives a sense of satiety for longer periods.
On Average, people lose between 20% and 30% of their excess
weight with a gastric balloon but the amount of weight loss will depend upon how closely patient will maintain healthy diet and adopt
long-term lifestyle changes including regular exercise.

•

Laparoscopic surgeries including lap. Cholecystectomy, appendectomy, different types of hernia, etc.

•

Breast diseases and early detection of tumors.

•

Gastrointestinal and colorectal surgeries.

The most commonly used intra-gastric balloons are:

•

Anal diseases including anal piles, fissure, fistula.

•

•

Pilonidal sinus, lipoma, sebaceous cysts, papilloma, abscesses, circumcisions.

•

Gastroscopy and colonoscopy (diagnostic and therapeutic).

•

Weight losing procedures that encompasses surgical and
non-surgical tools.

Elipse Balloon (No Anesthesia – No Endoscopy – No Removal)
This balloon is swallowed as a pill with a glass of water under
X-Ray supervision and then inflated in the stomach (with 550
cc saline), and after 4 months it opens spontaneously allowing
it to empty and pass naturally from the body like any other
food that we ingest.

•

Orbera Balloon ( Anesthesia – Endoscopy insertion and removal)

However QMC is concerned more than others in the non-surgical
procedures for weight loss with a special interest in Balloon Therapy.
Balloon Therapy is a non-surgical procedure carried out either endoscopically or by swallowing a pill, and is indicated for those who are
either obese or overweight and have failed dieting attempts, patients

The unfilled gastric balloon is inserted into the stomach
through the mouth with the aid of a Gastroscopy, then filled
with colored saline according to the size of the stomach
(400-700 cc), and after 6 months the balloon is removed by
Gastroscopy.
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الجراحة العامة وجراحة السمنة
بمــا ان مركــز قطينــه الطبــي يعتبرمــن اهــم المراكــز الرائــدة فــي مجــال
الجراحــات التجميليــة فــي الشــرق االوســط ،فمــن البديهــي بالنســبة لنــا
أن يحتــوي المركــز علــى قســم جراحــة عامــة ،وال تقتصــر خدمــات ذلــك
القســم علــى عمليــات الجراحــة العامــة فقــط ،بــل ايضــا عالجــات الســمنة
والتخســيس بــدون جراحــة بحيــث يكــون مركــز قطينــه رائــدا فــي هــذا
المجــال ايض ـ ًا.
يقــدم قســم الجراحــة العامــة فــي مركــز قطينــه الطبــي مجموعــة
واســعة مــن الخدمــات التــي تشــمل التشــخيص والعــاج للحــاالت التاليــة:

بالــون المعــدة عبــارة عــن بالــون ناعــم يمــأ المعــدة جزئي ـ ًا عــن طريــق
ملئــه بالمــاء فيعطــي الشــعور بالشــبع المبكــر وبالتالــي يحــد مــن تنــاول
الطعــام ،كمــا يبطــئ عمليــة هضــم الطعــام بحيــث يســتمر الشــعور
بالشــبع لفتــرات اطــول.
يتــراوح معــدل فقــدان الــوزن الزائــد عــن طريــق بالــون المعــدة بيــن  ٪20و
 ، ٪30ويعتمــد مقــدار فقــدان الــوزن علــى اتبــاع نظــام غذائــي صحــي وتغيــر
نمــط الحيــاة بمــا فــي ذلــك ممارســة التماريــن الرياضيــة بانتظــام.

•

•العمليات الجراحية بالمنظار بما في ذلك :استئصال المرارة ،
استئصال الزائدة الدودية  ،أنواع مختلفة من الفتق  ،إلخ.

•

•أمراض الثدي والكشف المبكر عن األورام.

•

•جراحات الجهاز الهضمي و القولون والمستقيم.

• •بالون

•

•أمراض الشرج بما في ذلك البواسير  ،والشق  ،والناسور.

•

•

•اكياس الشعر  ،الورم الدهني ،اكياس دهنية  ،الورم الحليمي ،
الخراجات  ،الطهور.

•

•منظار المعدة والقولون (التشخيص والعالج).

•

•عمليات فقدان الوزن الجراحية والغير حراحية.

لكننــا فــي مركــز قطينــه معنيــون اكثــر مــن المراكــز االخــرى بعمليــات
التخســيس الغيــر جراحــي وباالخــص بالــون المعــدة.
بالــون المعــدة اجــراء غيــر جراحــي يتــم إجــراؤه إمــا بالمنظــار او عــن طريــق
بلــع كبســولة ،وهــو افضــل حــل للذيــن يعانــون مــن البدانــة وفشــلو باتباع
حميــة غذائيــة وال يرغيــون باجــراء عمليــة تكميم.كمــا يمكــن اتبــاع
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اجــراء بالــون المعــدة فــي حــال ظــروف المريــض ال تســمح باجــراء عمليــة
جراحيــة.

بالونات المعدة االكثر استخداما:
•يتــم بلــع البالــون كحبــة دواء مــع كــوب مــن المــاء تحــت المراقبــة
باألشــعة الســينية ثــم يمــأ فــي المعــدة ( 550ســم مكعــب محلــول
مــاء وملــح)  ،وبعــد  4أشــهر يفتــح بشــكل تلقائــي ممــا يســمح لــه
يتفريــغ المــاء داخــل المعــدة ،ومــن ثــم يتخلــص الجســم مــن هــذا
المــاء عــن طريــق البــول.

• •بالون
•

(بدون تخدير  -بدون منظار – بدون اعادة ازالة)

(مع تخدير  -إدخال وإزالة بالمنظار)

•يتــم إدخــال البالــون الفــارغ فــي المعــدة عــن طريــف الفــم باســتخدام
منظــار ،ومــن ثــم يمــأ بمحلــول المــاء والملــح وفقــا لحجــم
المعــدة ( 700-400ســم مكعــب)  ،وبعــد  6أشــهر يتــم إزالــة البالــون
عــن طريــق المنظــار.
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قسم األسنان
يضــم قســم االســنان فــي مركــز قطينــه اطبــاء اســنان مؤهليــن وذوي
خبــرة عاليــة لتوفيــر أعلــى مســتوى مــن الخدمــة والجــودة.
تــم تطويــر القســم باحــدث االجهــزة لتقديــم جميــع الخدمات التــي تتعلق
بعــاج وتجميــل االســنان بمــا فــي ذلــك التقويــم ومعالجة مشــاكل اطباق
الفكيــن او عــدم تناســق االســنان عنــد االطفــال والبالغين.
يقــدم القســم جميــع انــواع العالجــات التجميليــة مثــل :التيجــان
والقشــرة التجميليــة ،الجســور وزراعــة األســنان.

الخدمات االخرى التي يقدمها القسم:
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•

•حشوات االسنان التجميلية

•

•سحب وعالج العصب

•

•زراعة االسنان

•

•ابتسامة هوليوود

•

•صحة ونظافة الفم واألسنان

•

•التبييض بالليزر

Dental Department
Our dental department here at the center is operated by highly qualified dentists with valuable experience and a strong commitment to
provide the highest quality of dental services. Our state of the art
facility offers both the regular dental services and all aspects of cosmetic dentistry.
Also we deal with orthodontic problems including: Braces, malocclusion, crowding in adults and children.
Our prosthodontic department offers crowns (caps), veneers, bridges, implants and dentures.

Other services we provide:
Cosmetic dental filling

•

Root canal filling

•

Implants

•

Hollywood smile

•

Oral and dental hygiene

•

•

•التبييض المنزلي

Laser bleaching

•

•

•تقويم األسنان الغير مرئي

Home beaching

•

•

•التوعية بصحة الفم واالسنان

Invisible orthodontics

•

Oral Health Awareness

•
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NON-Surgical Hair Transplantation
QMC hair restoration team provides a full service centre treating hair
loss and performing hair transplantation. All of our procedures follow the The International Society of Hair Restoration Surgery (ISHRS)
standards. We offer consultations for male and female pattern baldness, general hair loss and treatments.
Our technique of non-surgical hair transplant known as FUE is based
on the fact that an individual’s “donor” site hair is genetically programmed to resist the thinning effects and causes of hair loss.
These transplanted hairs are individually removed by our rapid and
efficient hair transplant team of doctors and nurses, they are tightly
packed, re-implanted into the balding or thinning area.

زراعة الشعر بدون جراحة
يقــدم طاقــم زراعــة الشــعر الغيــر جراحــي خدمــات متكاملــة مــن عــاج
 نتبــع فــي المركــز معاييــر الجمعيــة.تســاقط الشــعر وزراعــة الشــعر
الدوليــة لجراحــة ترميــم الشــعر ونقــدم االستشــارات للذكــور واالنــاث
.بــكل مــا يتعلــق بعــاج تســاقط وزراعــة الشــعر
يعتمــد أســلوبنا فــي زراعــة الشــعر علــى اســتخراج البصيــات بشــكل
فــردي مــن المنطقــة الواهبــة وذلــك الن الشــعر مــن المنطقــة الواهبــة
.مبرمــج علــى ان يقــاوم الصلــع
يقــوم فريــق زراعــة الشــعر المكــون مــن اطبــاء وممرضيــن باســتخراج
بصيــات الشــعر مــن المنطقــة الواهبــة ومــن ثــم إعــادة زرعهــا فــي
.منطقــة الصلــع

Excellent density and natural hair effect is the goal, transplanted hair
continue to grow for the client’s lifetime. Our natural hairlines are
undetectable.

،الحصــول علــى كثافــة مــع المحافظــة علــى مظهــر طبيعــي هــو هدفنــا

The procedure is done in a one day “mega” session and you can go
home immediately after and return to work and regular duties very
quickly.

 وبعدهــا بامــكان،نقــوم بزراعــة الشــعر خــال جلســة واحــدة مكثفــة

Our “scarless” non-surgical technique of FUE is the latest method in
hair transplantation. There is no pain, rapid recovery and very little
downtime. Donor sites are maintained allowing for an undetected
hair transplant.

 ومــن غيــر الممكــن،يســتمر نمــو الشــعر المــزروع لمــدى الحيــاة
.اكتشــاف خطــوط زراعــة الشــعر

.المريــض العــودة إلــى المنــزل او العمــل لممارســة حياتــه الطبيعيــة
تعتبــر تقنيتنــا الغيــر جراحيــة (بــدون جــروح او ندبــات) احــدث تقنيــة فــي
 والعمليــة تتــم بــدون الــم وبفتــرة نقاهــة ســريعة وتتــم،زراعــة الشــعر
.المحافظــة ايضــا علــى المنطقــة الواهبــة للشــعر
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عيادة الترطيب الوريدي
ان عــاج الترطيــب لدينــا ال يعتمــد علــى اي تدخــل جراحــي ،بــل قائــم علــى

Our hydration therapy utilizes a common, minimally-invasive procedure to intravenously deliver fluids, medications, vitamins, and
other nutritional supplements directly into your bloodstream to provide relief for a multitude of common ailments associated with the
accumulative effects of dehydration. Administered by experienced,
board-certified physicians and registered nurses, our therapies are
safe and highly effective.

تعكــس بشــرتك حالتــك الصحيــة بشــكل عــام ،فــإذا كنــت بصحــة جيــدة

Your overall health is reflected in your skin. If you are healthy from
the inside, it will show in your skin. Our anti-aging and skin cleansing
IV program can help alleviate and prevent some of the problems that
can lead to the aging appearance of the skin.

تزويــد الجســم بالســوائل واألدويــة والفيتامينــات والمكمــات الغذائيــة
األخــرى بشــكل مباشــر الــى مجــرى الــدم عــن طريــق الوريــد ،وذلــك
لتطهيــر الجســم مــن العديــد مــن االمــراض الشــائعة التــي يســببها
جفــاف الجســم .عالجــات الترطيــب الوريــدي لدينــا امنــة وفعالــة ،فهــي
تحــت اشــراف أطبــاء مختصيــن وممرضيــن وممرضــات حاصليــن علــى
شــهادات معتمــدة.
مــن الداخــل ســيكون واضــح مــن خــال بشــرتك .برنامــج الترطيــب
المضــاد للشــيخوخة وتطهيــر الجلــد يمكــن أن يســاعد فــي التخفيــف
مــن بعــض المشــاكل التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى ظهــور عالمــات التقــدم
فــي الســن علــى الجلــد.
الترطيــب الجيــد ضــروري لتعزيــز صحــة الجلــد ومنــع التجاعيــد
والشــيخوخة .يفقــد جلدنــا مرونتــه وتبــدأ التجاعيــد الصغيــرة بالظهــور
حــول العينيــن والفــم .قــد تصبــح البشــرة جافــة  ،مجعــدة ورقيقــة.

Good hydration is essential to the promotion of healthy skin and prevention of wrinkles and aging. Our skin loses its elasticity and fine
wrinkles form around the eyes and mouth. Skin may become dry,
wrinkled and thin.

نقدم مجموعة تركيبات مختلفة للترطيب الوريدي:

We offer IV complex drips including:

•دريب الترطيب الوريدي

IV Hydration / Skin glow

•

IV lightening / brightening

•

•

•دريب امداد الجسم بالطاقة

•

•دريب تفتيح وتوحيد لون
البشرة

•

لبشرة مشرقة
•

•دريب الفيتامينات

تمتــع بتجربــة مميــزة بينمــا تســترخي داخــل عيــادة الترطيــب الوريــدي
وتــزود جســمك بالســوائل والفيتامينانــت الضروريــة .حافــظ علــى صحــة
ونضــارة جســمك وبشــرتك مــن الخــارج والداخــل.

22673500 - 22673501
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IV HYDRATION CLINIC

oasis_clinics_kw

IV “mega” doses / multivitamins
Booster shots for energy

•
•

Relax in our IV Drip room and experience rejuvenation, white replenishing fluids and vitamins. Keeping your body and skin healthy,
balanced and glowing from the outside and inside.
oasis_clinics_kw
22673500 22673501
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SKIN CARE & LASER
At Elle La Bel Skin Care and Laser Clinic, we are focused on providing the highest quality of care to our esteemed customers.

العناية بالبشرة والليزر
نركــز فــي عيــادة «ايــل ال بيــل» لليــزر والعنايــة بالبشــرة علــى تقديــم افضــل
.الخدمــات لعمالئنــا الكــرام وباعلــى جــودة

We offer a variety of skin care services:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acne treatment / extractions
Post acne scarring
Pigmentation / uneven skin
tone
Micro pigmentation / hair
and face
Tatto removal
Diamond peel
Chemical peels / fruit acids
Carbon Q-Switch Laser
Pore refining treatments
Lip treatments – pink or
lightening
IV drip facials / IV glutathione
Complete laser hair removal, light and dark skin with

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

cool laser treatments.
PRP facials
Dermaroller/ Dermapen
Mesotherapy
Stretch mark treatments
Age treatments / dark
circles
Underarm / bikini whitening
Skin whitening
BB+GLO
Medical cleaning
Hydrafacial / Hydrapeel
Gold Facial
Oxygen Facials
Back acne “Facials”
Bridal packages
Teen Packages

See our fully licensed, highly qualified skin care specialists to assess
and evaluate your skin ensuring the most effective and appropriate
treatments.
Follow us on:

elle_la_bel

:نقدم خدمات متنوعة ومنها
•عالج حب الشباب واثارها

•

 ديرمابين/ •ديرمارولر

•

•توحيد لون البشرة

•

•ميزوثيرابي

•

•تصبغات الشعر والوجه

•

•عالج عالمات تمدد الجلد

•

•إزالة التاتو

•

•عالج الهاالت السوداء

•

•تقشير ماسي

•

•تبييض منطقة االبط والبيكيني

•

 أحماض/ •التقشير الكيميائي

•

•تفتيح البشرة

•

•كوالجين مع نضارة

•

الفاكهة
•ليزر كربوني

•

•تنظيف طبي

•

•عالج تسكير المسام

•

 هايدرابيل/ •هايدرا فيشيل

•

•توريد وتفتيح الشفاه

•

•ماسك الذهب

•

 جلوتاثيون/ •الترطيب الوريدي

•

•ترطيب البشرة باالوكسيجين

•

•ازالة الشعر بالليزر للبشرة

•

•عالج حب الشباب

•

•باقات العروس

•

•باقات الشباب

•

الفاتحة والداكنة
•بالزما لعالج الوجه

•

لضمــان افضــل النتائــج يمكنــك مراجعــة اخصائيــي العنايــة بالبشــرة المأهليــن
. وذلــك لفحــص بشــرتك وتقديــم العــاج المالئم،والمرخصيــن

elle_la_bel

:تابعونا على
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التخسيس غير الجراحي
تقــدم عيــادة التخســيس الغيــر الجراحــي أحــدث التقنيــات لتقليــل الدهــون ،

Our non-surgical slimming clinic offers the latest technologies for fat

شــد الجلــد وعــاج الســيلوليت.

reduction, skin tightening and cellulite treatment. We use only clin-

نســتخدم فقــط االجهــزة المعتمــدة مــن إدارة األغذيــة والعقاقيــر العالميــة
 FDAوذلــك لتحقيــق افضــل النتائــج.
ســوف يقــوم االخصائيــون فــي المركــز بمســاعدتك للحصــول علــى افضــل
النتائــج وســيقدمون لــك جلســات تخســيس ،وفــي بعــض االحيــات تكــون
مرفقــة مــع حقــن تذويــب الدهــون.

ically proven or FDA approved devises to ensure maximum results.
Our experienced technicians will give you the most effective sessions
independently or combined with fat dissolving injections, non-surgical procedures or other options from our doctors.
Customized programs are designed specifically for each client’s

تــم تخصيــص برامــج وجلســات التخســيس وفقــ ًا الحتياجــات كل مريــض،

needs, this can focus on spot reduction or generalized weight loss

ويمكــن لتلــك البرامــج ان تركــز علــى تخســيس منطقــة معينــة فــي الجســم

and slimming.

او نحــت وتخســيس الجســم بالكامــل.
كمــا يمكــن تحويــل المرضــي لقســم التغذيــة ،قســم معالجــة البدانــة او
بنــاء علــى رغبــة كل مريــض.
قســم جراحــات التجميــل وذلــك
ً

• •جهاز العالج بالموجات الصوتية ()AWT
•

•جهاز نحت الخصر باستخدام الموجات الترددية

•

•جهاز التنحيف باور ستار

• •حقن حمض Deoxycholate
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Non Surgical Slimming

•

•قسم التغذية (مراقبة الوزن قبل وبعد التنحيف)

•

•عالج ما بعد العمليات الجراحية للجسم والوجه

Referrals can be done to nutrition departments, plastic surgery and
bariatric treatments if the patient desires.
)Cellactor AWT (acoustic wave therapy

•

Med Contour GP Slimming – RF/US

•

Power Star Slimming device

•

Deoxycholate injections

•

)Nutrition department (pre and post weight control

•

Post-surgical treatments, face and body.

•

Operating Theater # 1
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غرف العمليات
لدينــا أربــع غــرف عمليــات مجهــزة باحــدث االدوات واالجهــزة وفقــا ألعلــى

We have four state of the art surgical theaters that are equipped
with the latest machines and instruments that will meet the highest
international standard and ensure a safe working environment for
both our patients and staff.

االلمانــي المقــاوم للصــدأ ومضــادة للجراثيــم بحيــث تصبــح الغرفــة معزولــة

Our surgical operating rooms are cladded with German antibacterial
stainless steel that almost isolates the room as a capsule for an
infection free environment.

المعاييــر الدوليــة وذلــك لضمــان بيئــة عمــل اكثــر امانــا لمرضانــا وطاقــم
العمــل لدينــا.
ان غــرف العمليــات فــي مركــز قطينــه الطبــي مغطــاة بصفائــع مــن الفــوالذ
اشــبه بكســولة وذلــك لتأميــن بيئــة امنــة خاليــة مــن العــدوى.
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Operating Theaters

Operating Theater # 2
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Operating Theater # 3

Operating Theater # 4
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قسم التخدير والعناية المركزة
أطبــاء التخديــر لدينــا هــم المســؤولون عــن ســامة جميــع مرضانــا الذيــن

Our anesthesiologists are responsible for the wellbeing and safety of
all our patients that are going ahead with a surgical procedure.

يقــوم طاقــم مكــون مــن استشــاريي التخديــر بالكشــف علــى المرضــى اللذيــن

Patients undergoing surgery are seen in the pre-operative clinic by a
team of highly qualified anesthesiologists who will fully examine the
patient clinically, radiologically and run all tests necessary to make
sure the patient is fit for surgery.

ســيخضعون للعمليــات الجراحيــة.

ســيخضعون للعمليــات الجراحيــة وباجــراء فحوصــات دقيقــة وشــاملة فــي
عيــادة مــا قبــل الجراحــة ،باالضافــة لصــور االشــعة الالزمــة للتأكــد مــن صحــة
واهليــة المريــض الجــراء العمليــة الجراحيــة.
خــال العمليــة  ،يكــون طاقــم التخديــر مســؤول عــن مراقبــة الوظائــف
الحيويــة للمريــض والتاكــد مــن ســامته خــال العمليــة وبعدهــا.
يتوفــر فــي القســم غرفــة عنايــة مركــزة فــي حــال احتــاج المريــض لمزيــد مــن
العنايــة والمراقيــة بعــد العمليــة الجراحيــة.
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Anesthetic Department & ICU

During the procedure they are responsible for monitoring and making sure the patient is comfortable and safe throughout and after the
procedure.
Our facility also has an intensive care unit (ICU) should any patient
need extra monitoring and care postoperatively.
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أجنحة مرضى VIP
تتميــز كل غرفــة مــن اجنحــة اقامــة المرضــى باطاللــة مميــزة علــى ســاحل

QMC inpatient suites provide a breathtaking view of the Arabian Gulf
from every room.

فقــد تــم تصميــم كل جنــاح بشــكل فــردي مــع لمســات فنيــة إلضافــة المزيــد

Each suite is individually boutique designed with artistic styling to
add to your comfort. Our suites are staffed by private service, highly
trained specialized registered nurses and supporting staff.

يســعدنا ان نلبــي جيمــع احتياجاتكــم وجعــل بيئــة االستشــفاء ممتعــة

We will make sure that your stay with us is comfortable and that you
are healing and recovering in a pleasant environment

تحتــوي كل غرفــة علــى منطقــة جلــوس وخدمــة تقديــم الطعــام فــي الغرفــة

Each room has a seating area and in room catering by our talented
chefs from Italian café Medusa.

الخليــج العربــي.

مــن الراحــة للضيــوف .تضــم االجنحــة ممرضيــن مختصيــن مدربيــن تدريب ـ ًا
عاليـ ًا باالضافــة لطاقــم متمــرس لتقديــم خدمــة افضــل.

ومريحــة.

مــن قبــل طهــاة كافيــة ميدوســا اليطالــي.
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VIP Inpatient Suites
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الفيال المعلقة (سكاي فيال)
لمزيــد مــن التميــز والخصوصيــة يتوفــر هــذا الجنــاح المميــز بإطاللــة فريــدة،
 360درجــة علــى ســاحل الخليــج العربــي ومدينــة الكويــت.
يتكــون مــن غرفــة ضيــوف لمرافقيــن المريــض ،صالــة ،مطبــخ مفتــوح
ومنطقــة لتنــاول الطعــام ،نــادي رياضــي وتــراس مــع حمــام ســباحة وحديقــة
فــي الهــواء الطلــق.
يوفــر جنــاح «ســكاي فبــا» الحصــري مواقــف للســيارات تحــت األرض مــع
مصعــد خــاص لتاميــن اكبــر قــدر مــن الراحــة والخصوصويــة.
ســيقدم لــك الخــادم الشــخصي علــى مــدار  24ســاعة كل مــا تحتاجــه،
باالضافــة الشــراف ممرضتيــن علــى مــدار الســاعة للتاكــد مــن راحتــك.
للحجز مقدم ًا االتصال بالرقم
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The Sky Villa
For our more discrete guests this fully private and exclusive suite is
available. It features unparalleled 360° view of the Arabian Gulf and
Kuwait city.
It has a guest room for the patient’s companion, TV seating lounge,
open kitchen area, dining area, a gym and a terrace with an outdoor
garden and a swimming pool for the guests.
This exclusive Sky Villa comes with underground parking for absolute
discretion and private elevator access.
A 24 hours butler will attend to you every need and 2 senior registered nurses around the clock will make sure the patient is comfortable.
To book in advance call +965 1888 883
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Laboratory and Blood Bank
Our QMC laboratory is equipped with the most advanced diagnostic
machines and are managed by experienced staff and technicians.

المختبر وبنك الدم
ًتــم تجهيــز مختبــر مركــز قطينــه بأجهــزة التشــخيص االكثــر تطــورا
:وبطاقــم عمــل ذو خبــرة

For comprehensive diagnostic support we offer:
•

Full blood profiles

•

Full hormonal assays (including •

Diagnosis of some genetic

infertility)

diseases

•

Allergy tests

•

Cardiac profiles

•

Pre marriage tests

•

Pre operation tests

•

Microbiology

We also have a blood bank unit that is accredited by the central
blood bank of Kuwait, thus having blood readily available for our
patient safety at any given time.

:لتشخيص شامل ودقيق نقدم
•فحوصات الدم الشاملة

•

•فحوصات ما قبل الزواج

•

•فحوصات انزيمات القلب

•

•الفحوصات البكتيرية والفطرية

•

•فحوصات ما قبل العمليات

•

•تشخيص بعض األمراض الوراثية

•

•فحوصات الحساسية

•

•فحوصات الهرمونات

•

لدينــا أيضــ ًا وحــدة بنــك للــدم معتمــدة مــن بنــك الــدم المركــزي فــي
 باالمــكان تأميــن الــدم،  وبالتالــي ومــن اجــل ســامة مرضانــا، الكويــت
.بــكل ســهولة اذا اســتدعت الحاجــة
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الصيدلية
تقــع فــي الطابــق األرضــي  ،يديرهــا صيادلــة متعاونــون يتمتعــون بمعرفــة
واســعة جاهــزون لمســاعدتك واالجابــة علــى كافــة استفســاراتك.

Pharmacy
Located on our ground floor, QMC pharmacy has helpful, knowledgeable pharmacists available to assist you and answer any enquiries you
may have.

فالصيادلــة مكرســون لمســاعدة مرضانــا بــكل مــا يتعلــق بمــا قبــل ومــا
بعــد العمليــات الجراحيــة ،كمــا يقومــون بمســاعدة وتلبيــة احتياجــات
الــزوار .نســعى دائم ـ ًا لتثقيــف مرضانــا بمــا هــو متــاح للعنايــة بهــم.
نقــدم لمرضانــا وزوار المركــز مجموعــة متكاملــة مــن األدويــة الطبيــة،
مســتحضرات التجميــل والعنايــة باالســنان ،ومســتلزمات العنايــة
مــع بعــد العمليــات الجراحيــة كالمشــدات الطبيــة المســتخدمة بعــد
عمليــات الشــد او الشــفط.

نســتقبلكم يوميــا مــن الســاعة  09:00صباحً ــا إلــى 10:00
مســاء كمــا
ً
يمكنكــم الطلــب واالستفســار عالرقــم
تابعونا على:
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qgpkuwait

They are fully dedicated to assist our pre and post-operative patients
as well as all visitors. We strive to educate our patients on what is
available for their care.
We provide a full range of medical, dental cosmetic and surgical pharmaceutical for our patients and visitors. Post-operative garments and
cosmetic products are also readily available.
Our pharmacy is open 09:00 am – 10:00 pm daily and can be reached
on 1888 883 for any enquiries or orders.
qgpkuwait

Follow us on:
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برنامج الطبيب الزائر
كجــزء مــن التزامنــا تجــاه مرضانــا بتأميــن االحــدث واالكثــر تطــورا فــي
مجــال الطــب وجراحــة التجميــل ،نراقــب عــن كثــب احــدث العالجــات فــي
جميــع اقطــاب العالــم ،ومــن هنــا اطلقنــا برنامــج الطبيــب الزائــر  ،حيــث
ندعــو األطبــاء والجراحيــن العالميــن مــن جميــع أنحــاء العالــم للقــدوم
الــى مركزنــا لتقديــم الخدمــات الطبيــة لمرضانــا ومشــاركة الخبــرات
والمعرفــة دون الحاجــة لتكليــف مرضانــا عنــاء الســفر للعــاج بالخــارج.
يســتقطب برنامــج الطبيــب الزائــر اطبــاء مرموقيــن مــن الواليــات
المتحــدة االمريكيــة ،كنــدا ،اوروبــا والشــرق االوســط.
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Visiting Doctors Program
As part of our overall commitment to our patients we realize that
there are new and exciting treatments happening in different parts
of the world, that’s why we came up with the visiting doctor program,
where we invite doctors and surgeons from all over the world to
come to our center and share their experiences and knowledge and
treat our patients without them having to go abroad.
Our esteemed visiting doctors came from USA, Canada, Europe and
the Middle East.

Leadership Team

Dr. Adel Quttainah Capt. Omar Quttainah Dr. Danilo Stojiljkovic
Chairman

CEO

Eissa Ibrahim

Asem Ali

Ola Baqer

Senior Accountant

Accountant

Museum Incharge
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CMO

Lina bazzi

Imad Hammoud

Ghada Abuabed

Azeem Mukadam

Majed Zayed

PR Manager

Marketing Manager

HR Manager

Procurement & Logistics
Incharge

Chief Accountant

Nour Sabha

Dina Essam

Natasha Kreiker

Davelyn De Dios

Mabrouk Akil

Social Media

Visiting Doctors Incharge

Surgery Coordinator

Hospitality Incharge

Head of Security

وثائق التأمين المعتمدة
يغطــي التأميــن مجموعــة واســعة مــن الخدمــات الطبيــة لدينــا،

A wide range of medical services are covered by insurance, we accept most insurance policies including Afya.

قــد ال تغطــي وثيقــة التأميــن الخاصــة بــك جميــع الخدمــات المقدمــة فــي

Your insurance plan may not cover all services provided at QMC,
however most insurance plans will cover:

ونســتقبل معظــم حاملــي بطاقــات التأميــن بمــا فيهــم تأميــن عافيــة.

مركــز قطينــه الطبــي  ،لكــن معظــم وثائــق التأميــن تغطــي:
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Accepted Insurance Policies

•

•قسم األمراض الجلدية

•

•قسم الجراحة العامة

•

•قسم األسنان

•

•قسم امراض النساء واطفال انابيب

•

•قسم االنف واالذن والحنجرة

ENT

•

•خدمات المختبر

Lab

•

•

•خدمات الصيدلية

Pharmacy

•

Dermatology

•

General Surgery

•

Dental

•

IVF

•
•

Dr. Adel Quttainah

Dr. Ibrahim Abi Abdallah

Dr. Danilo Stojiljkovic

Dr. Ahmed Abdulsalam

Dr. Mohamed Mahrous

Dr. Haitham Shaker

Consultant Plastic Surgeon

Consultant Plastic Surgeon

Specialist Plastic Surgeon

Plastic Surgeon

Plastic Surgeon

Plastic Surgeon

Dr. Nadi Sakr

Dr. Huda Kabaeli

Dr. Yasmin Hassan

Dr. Bahinour Shalaby

Plastic Surgeon

Plastic Surgeon

Plastic Surgeon

Plastic Surgeon
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Dr. Sara Al Reefy
Consultant General &
Oncoplastic Surgery

Dr. Mohamed Daoud
Specialist General Surgeon

Dr. Tammam Abou Ali

Dr. Wael Daraji

Dr. Nashat Al Arbid

Dr. Dalia Mahmoud

Dr. Ammar Leyka

Dr. Ihab Amer

E.N.T Consultant

Consultant Dermatologist

Specialist Dermatologist

Dermatologist

Cosmetic Dentistry Consultant

Ortho & Consmetic Dentistry

Dr. Mustapha Tomsu

Dr. Ashraf Metwaly

Dr. Maan Taher

Dr. Ahmed El Shebiny

Dr. Mona Salem

Dr. Soha Tareq

Consultant Anesthetist

Consultant Anesthetist

Specialist Anesthetist

Anesthetist

Anesthetist

Consultant Obstetrician, Gynecologist,
Endoscopic Surgery & IVF
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