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نبذة عنا

About Us

تزويــد  أولوّياتنــا  قّمــة  الّتنفيذّيــة،  العيــادات  فــي 
ــي  ــدة تلّب ــة فري ــة صحّي ــة رعاي ــا الكــرام بتجرب ضيوفن

احتياجاتهــم وتليــق بهــم دون انتظــار.
تمتــاز عياداتنــا وصــاالت االنتظــار بإطــالالت ســاحرة 
"الواجهــة  األحمــر  البحــر  شــاطئ  علــى  ومذهلــة 
ــة  ــواء هادئ ــر أج ــا توّف ــدة"، كم ــش ج ــة كورني البحري
تمنحــك شــعورًا باالســترخاء لتعزيــز فــرص الّنجــاح فــي 
رحلــة الشــفاء؛ وجعــل زيارتــك ال تتمحــور فقــط حــول 
الّرعايــة الّصحّيــة، بــل حــول أخــذ قســط مــن الّراحــة 

ــاة. ــام الحي ــن ازدح ــدًا ع بعي

At The Executive Clinic, our number one priority is 
providing our VIPs with the ultimate customized 
healthcare experience that they deserve minus the 
wait. Accompanied with a breathtaking view, all our 
clinics and lounges overlook the Red Sea to provide 
a calming atmosphere clinically proven to further 
aid the healing process and make your visit, not only 
patient care centered, but also give you a break from 
your busy life to relax and unwind. 
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العيادة الّتنفيذّية بّوابتك لحياة صّحّية..

تمنحــك العيــادة الّتنفيذّيــة شــعورًا بالّتمّيــز إذا كنــت 
راغبــًا فــي عــالج متوائــم مــع احتياجــات مــن  يبحثــون 
ــر  ــى البح ــة عل ــع إطالل ــزة م ــة ممّي ــة صّحّي ــن رعاي ع

ــة كورنيــش جــّده". األحمــر "الواجهــة البحرّي
نســتمّد خبراتنــا مــن اإلرث الّطّبــي لمجموعــة فقيــه 
ــرات متعــّددة  ــل وذو خب ــي مؤّه ــق طّب ــة وفري الطبي
ــات فــي مجــال  ــر أحــدث الّتقنّي ومختلفــة، كمــا نوّف

ــة. الّرعايــة الّصّحّي

علــى  الحفــاظ  واحــد:  هــدف  لتحقيــق  نســعى 
  . صّحتــك

The Executive Clinic is your key to a healthy lifestyle. 
It offers exclusive VIP healthcare services in one of 
Jeddah’s most upscale venues.

The Executive Clinic provides exclusivity to individuals 
who are looking for luxurious, tailored treatment and 
excellent healthcare overlooking the Red Sea. We 
capitalize on the Fakeeh Care Group legacy while 
providing the latest industry trends. Equipped with a 
qualified and experienced medical team from various 
specialties and backgrounds all pursuing one goal: 
Your Health.



التخصصات والخدمات

Specialties & Services
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نقــوم فــي العيــادات التنفيذيــة لضيوفنــا الكــرام 
ــا العريقــة  بتقييــم صحــي شــامل يســتند إلــى خبرتن
ــار  ــة المعي ــون بمنزل ــل يك ــي كام ــف صح ــاء مل إلنش
و  صحتــك  علــى  حصولــك  مــن  للتأكــد  الشــخصي 
خطــة متكاملــة ومتوائمــة مــع احتياجاتــك الوقائيــة 
أو للعــالج مــن خــالل مجموعــة خدمــات طبيــة وهــي 
ــة  ــة، الصح ــادات التخصصي ــة، العي ــات التجميلي الخدم

ــي. ــالج التأهيل ــية و الع النفس

At The Executive Clinic, you are provided with a 
complete wellness assessment through our dedicated 
expertise in order to create a health profile that 
becomes your personalized benchmark to ensure you 
have a fully formed health plan customized to fit your 
prevention, treatment, or maintenance health needs 
through a wide range of specialties to cover four 
major specialties:, beauty services, specialty clinics, 
mental health, and rehabilitation medicine.



العيادات التجميلية

األمراض الجلدية

الخدمات التجميلية

Beauty Clinics

Dermatology

Beauty Services

بكفــاءة  يتمتــع  متخصصــًا  جراحيــًا  فريقــًا  نوفــر 
والخدمــات   الجراحــات  جميــع  ويــؤدي  متميــزة، 
كبيــرة. وحرفيــة  بإتقــان  والترميميــة  التجميليــة 

ــة خدمــات التشــخيص والعــالج  ــادات الجلدي توفــر عي
لجميــع األمــراض التــي تصيــب الجلد والشــعر واألظافر 
لجميــع الفئــات العمريــة. كمــا أنهــا مجهــزة بأحــدث 
األدوات والمرافــق التــي تســاعد فــي عــالج األمــراض 
ــي  ــي والك ــي الكهربائ ــك الك ــي ذل ــا ف ــة بم الجلدي

بالتبريــد والعــالج بالضــوء والحقــن داخــل اآلفــة.

The beauty clinic is run by highly qualified and 
trained plastic surgeons that perform a wide range 
of cosmetic and reconstructive surgeries and beauty 
services

The dermatology clinics diagnose and treat all 
diseases affecting the skin, hair and nails for all age 
groups. The dermatology clinic is equipped with the 
latest tools and facilities that aid in the management 
of skin diseases including electro-cautery, cryo-
cautery, phototherapy, intralesional injections.
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عيادات الباطنية

Internal Medicine Clinics

تقــدم عيــادة الطــب الباطنــي الرعايــة المتخصصــة 
ــث يعمــل فــي هــذه  ــن، حي ــع المرضــى البالغي لجمي
العيــادة نخبــة مــن أكفــأ األطبــاء فــي قســم الطــب 
ــًال  ــوا تأهي ــا وتأهل ــًا قوًي ــن تلقــوا تدريب الباطنــي الذي
متميــًزا، والمخصصــون لتقديــم الرعايــة للمرضــى، 
وتنفيــذ اإلجــراءات فــي جميــع المجــاالت ذات الصلــة. 
ويتكــون القســم مــن عــدة أقســام: الباطنــة العامــة، 
المعديــة،  واألمــراض  الهضمــي،  الجهــاز  وأمــراض 
وأمــراض الرئــة، وأمــراض الروماتيــزم وأمــراض الكلــى 

والغــدد الصمــاء.

The Internal Medicine clinic provides tertiary care 
for all adult patients. Physicians in the department 
of internal medicine are highly trained and qualified, 
dedicated to providing care for patients, and 
performing procedures in all related areas. The 
Department consists of many sections: General 
Internal Medicine, Gastroenterology, Infections 
Diseases, Pulmonary diseases, Rheumatology; 
Nephrology and Endocrinology.

العيادات التخصصية
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Specialty Clinics



أمراض الصدر والحساسية والجهاز 
التنفسي

Chest & Respiratory Diseases 
Clinic

ــي   ــاز التنفس ــة والجه ــراض الصدري ــم األم ــدم قس يق
فــي العيــادات التنفيذيــة خدمــة فريــدة مــن نوعهــا 
تحــت إشــراف أطبــاء ذو كفــاءة. لدينــا خبــراء فــي 
معاييــر  باســتخدام  وعالجهــم  المرضــى  تشــخيص 
اختبــار  الحديثــة والتــي تشــمل وســائل  التشــخيص 
الطبيــة  التقنيــات  بأحــدث  مجهــز  العيــادة  عاليــة. 
بمــا فيهــا مختبــر النــوم، ومختبــر فحــص وظائــف 
الرئــة، ووحــدة القصبــات. كمــا نوفــر خدمــات إعــادة 
التأهيــل القلبــي الرئــوي لمرضانــا الذيــن يعانــون مــن 
مــرض االنســداد الرئــوي المزمــن (COPD)وغيرهــا مــن 

األمــراض الرئويــة المزمنــة.

The Chest and Respiratory Diseases clinic at The 
Executive Clinics provides unique services under the 
supervision of qualified doctors. We have experts 
in diagnosing and treating patients using modern 
diagnostic approaches that include high-quality 
testing methods. The clinic is equipped with the latest 
healthcare technologies, including sleep laboratory, 
pulmonary function laboratory, and bronchoscopy 
unit. We also provide cardiopulmonary rehabilitation 
services to our patients suffering from chronic 
obstructive pulmonary disease (COPD) and other 
chronic lung diseases.

العيادات التخصصية
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طب وتجميل األسنان

Dental and Cosmetic Dentistry

والفكيــن  والوجــه  األســنان  طــب  عيــادة  تقــدم 
االستشــارية  الخدمــات  مــن  متنوعــة  مجموعــة 
مــن  والفريــدة  العامــة  والعالجيــة  والتشــخيصية 
والفكيــن  والوجــه  بالفــم  يتعلــق  فيمــا  نوعهــا 
للمرضــى الذيــن يعانــون مــن مشــاكل فــي تجويــف 
الفــم ومنطقــة الوجــه والفكيــن، ويضــم القســم 
فريقــًا يتألــف مــن نخبــة مــن أكفــأ أطبــاء األســنان 
ذوي  المتخصصيــن  والفكيــن  الوجــه  وجراحــي 
توفيــر  علــى  يحرصــون  الذيــن  العاليــة  المؤهــالت 
ــا ومواءمتهــا  ــة والعــالج لمرضان أحــدث خطــط الرعاي
بتقنيــات  القســم  ــز  ُجهِّ وكمــا  احتياجاتهــم.  مــع 
وأجهــزة عاليــة الجــودة باإلضافــة إلــى فريــق العمــل 
المتميــز لضمــان تقديــم خدمــات رعايــة فائقــة فــي 

والفكيــن. والوجــه  األســنان  مجــال 

The Dental and Maxillofacial Clinic offers a variety 
of common and unique oral and maxillofacial 
consultative, diagnostic, and therapeutic services 
to patients with problems of the oral cavity and the 
maxillofacial region. The department hosts a team 
of specialized and highly qualified dentists and 
maxillofacial surgeons who are keen on providing and 
customizing state-of-the-art care and treatment plans 
for our patients. The department is equipped with top-
quality technologies and facilities when combined 
with our team ensure the delivery of superior dental 
and maxillofacial care services.

العيادات التخصصية
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عيادات القلب وجراحة القلب

Cardiology & Cardiac Surgery 
Clinics

يفخــر فريــق طــب القلــب فــي العيــادة التنفيذيــة 
المعتــرف  األطبــاء  مــن  متميــزة  نخبــة  بوجــود 
فــي  الكبيــر  الفضــل  إليهــم  ُينســب  والذيــن  بهــم 
إســهاماتهم فــي النهــوض بقطــاع رعايــة المرضــى. 
ــب  ــا مرضــى القل ــب لدين ــة القل ويســاعد أعضــاء رعاي
ــالل  ــن خ ــة م ــر صح ــول وأكث ــاة أط ــع بحي ــى التمت عل
خدمــات تمتــاز بالرفــق واألمــان والفاعليــة. يقــدم 
الوقائيــة  الخدمــات  لدينــا  القلــب  أمــراض  قســم 
تقييــم  ذلــك  فــي  بمــا  والعالجيــة  والتشــخيصية 
الصمامــات  فــي  الخلقيــة  القلــب  أمــراض  وعــالج 
والبالغيــن واألطفــال، وخدمــات التصويــر المتقدمــة، 
والقســطرة  الكهربيــة،  الفيزيولوجيــة  والتدخــالت 

The cardiology team at The Executive Clinic prides 
itself for its distinguished group of recognized 
physicians who are highly credited for their 
contributions in the advancement of the patient care 
sector.

Our cardiac care members help heart disease 
patients enjoy longer and healthier lives through 
compassionate, safe, and effective services. Our 
cardiology section provides preventative, diagnostic, 
and therapeutic services including assessment 
and treatment of valvular and adult and pediatric 
congenital heart diseases, advanced imaging 

services, electrophysiology interventions, cardiac 
catheterization and angiographic interventions 
including primary PTCA management of patients 
presenting with acute MI.

We also provide advanced imaging services including 
cardiac magnetic resonance, cardiac computed 
tomography, nuclear cardiology and echocardiography 
and offer cardiopulmonary rehabilitation services 
to our post MI and post cardiac surgeries patients. 
Cardiac Surgery section takes pride in its rich tradition 
of excellence.

القلبيــة والتدخــالت الوعائيــة بمــا فــي ذلــك إدارة 
رأب الشــرايين التاجيــة عبــر اللمعــة وبطريــق الجــل 
األوليــة للمرضــى الذيــن يعانــون مــن احتشــاء عضلــة 

القلــب الحــاد.

بمــا  المتقدمــة  التصويــر  خدمــات  نقــدم  كمــا 
فــي ذلــك الرنيــن المغناطيســي للقلــب والتصويــر 
المقطعــي للقلــب وطــب القلــب النــووي وتخطيــط 
التأهيــل  إعــادة  خدمــات  ونقــدم  القلــب  صــدى 
القلبــي الرئــوي لمرضــى مــا بعــد احتشــاء عضــل 
القلــب ومــا بعــد جراحــات القلــب. كمــا يفخــر قســم 
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عيادات المسالك البولية عيادات أمراض الكلى

Urology Clinics Nephrology Clinics

ــم  ــل تقدي ــن أج ــة م ــالك البولي ــادة المس ــئت عي ُأنِش
الجــودة والتــي  البوليــة عاليــة  المســالك  خدمــات 
الضغــط  لتخفيــف  والرفــق  بالليــن  توفيرهــا  يتــم 
المرتبــط بالحــاالت المؤســفة لمرضانــا. ويضمــن فريــق 
أطبــاء المســالك البوليــة المتمرســين والذيــن يركــزون 
علــى المريــض دائًمــا عالًجــا آمًنــا وفعــاًال وسلًســا 
البوليــة  المســالك  أمــراض  مــن  كبيــرة  لمجموعــة 

والنــادرة والمعقــدة. الشــائعة 
ــع  ــات لجمي ــددة التخصص ــاملة متع ــة ش ــدم رعاي نق
واألمــراض  البوليــة  المســالك  اضطرابــات  أنــواع 
الحميــدة والخبيثــة في الكلــى والمثانة والبروســتاتا 
ــي. ــز الجنس ــول والعج ــلس الب ــى وس ــوات الكل وحص

جميــع  عــالج  الكلــى  أمــراض  عيــادة  تتولــى 
البوليــة.  والمســالك  للكلــى  الطبيــة  االضطرابــات 
والمزمــن  الحــاد  الكلــوي  للفشــل  عالًجــا  وتوفــر 
والبــول الزاللــي وارتفــاع ضغــط الــدم واضطرابــات 
المدربــون  وممرضونــا  أطباؤنــا  ويقــدم  الكهــارل. 
شــاملة  رعايــة  بخبــرة  والمتمتعــون  قوًيــا  تدريبــًا 
لجميــع أطيــاف أمــراض الكلــى بمــا فــي ذلــك غســيل 
الكلــى البريتونــي. كمــا نعالــج أيًضــا أمــراض الكلــى 
عوامــل  باســتخدام  الذاتيــة  المناعــة  عــن  الناتجــة 

للمناعــة. وكابتــة  بيولوجيــة 

The Urology clinic aims for high-quality urological 
services that are provided with compassion and 
understanding of the stress associated with the 
unfortunate situations of our patients. Our patient-
centered team of experienced urologists always 
ensure safe, effective and smooth treatment of a wide 
spectrum of common as well as rare and complex 
urologic diseases.
We offer comprehensive, multidisciplinary care for 
all types of urologic disorders, benign and malignant 
diseases of the kidneys, bladder and prostates, kidney 
stones, incontinence, and impotence.

The Nephrology clinic manages all medical disorders 
of the kidneys and urinary tract. It offers management 
of acute and chronic renal failure, proteinuria, 
hypertension, and electrolyte disturbances. Our 
highly trained and experienced physicians and nurses 
provide comprehensive care for all spectrums of 
kidney diseases including Renal and Peritoneal 
dialysis. We also manage auto-immune induced 
kidney diseases using immunosuppressive and 
biological agents.

العيادات التخصصية
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عيادات السكري

Diabetes Clinics

تقــدم عيــادة الســكري رعايــة شــاملة ومتكاملــة 
ومتعــددة التخصصــات علــى حــد ســواء للمرضــى 
الصمــاء  الغــدد  اضطرابــات  مــن  يعانــون  الذيــن 
مــن  الســكري  مــرض  كــون  وباعتبــار  والســكري. 
المشــاكل الصحيــة المتزايــدة فــي العالــم، وعلــى 
ــعودية،  ــة الس ــة العربي ــي المملك ــد، ف ــه التحدي وج
ويرجــع ذلــك أساًســا إلــى قلــة التماريــن الرياضيــة 
والنظــام الغذائــي غيــر الصحــي والســمنة. يعمــل 
لدينــا نخبــة مــن األطبــاء المدربيــن المؤهليــن تأهيــال 
عالًيــا والعامليــن فــي مجــال الرعايــة الصحيــة لتقديم 
الرعايــة لمرضــى الســكري مــن البالغيــن واألطفــال 
لدينــا وفًقــا إلرشــادات جمعيــة الســكري األمريكيــة. 
وتشــمل التخصصــات التــي تشــارك فــي رعايــة مرضى 

The diabetes clinic provides a state-of-the-art 
holistic comprehensive multidisciplinary care for 
patients suffering from endocrinological disorders 
and diabetes. Considering that Diabetes Mellitus 
is one of the rising health problems in the world; 
and specifically, in Saudi Arabia, mainly due to lack 
of exercise, unhealthy diet and obesity. We have 
gathered highly qualified trained physicians and 
healthcare workers to deliver our diabetic adult and 
pediatric patients with care that is based on ADA 
(American diabetes association) guidelines. The 
disciplines involved in the care of our endocrinology 

and diabetic patients include pediatric and adult 
endocrinologists, clinical dietitians, health educators, 
podiatrist, ophthalmologists, cardiologists, vascular 
surgeons and nephrologists. This team is supported 
by an automated computer alert system to ensure 
that screening and treatment steps are executed to 
patients in a timely manner. We also conduct dynamic 
endocrinology tests to diagnose complex pituitary and 
adrenal disorders including pediatric developmental 
and growth problems. We also provide management 
of diabetes and thyroid disorders during pregnancy.

ــدد  ــي الغ ــا اختصاصي ــكري لدين ــاء والس ــدد الصم الغ
التغذيــة  واختصاصيــي  والكبــار  لألطفــال  الصمــاء 
واختصاصيــي  الصحييــن  والمعلميــن  الســريرية 
األقــدام وأطبــاء العيــون وأطبــاء القلــب وجراحــي 
الفريــق  هــذا  الكلــى.  وأطبــاء  الدمويــة  األوعيــة 
ــذ  ــه آلــي بالحاســوب لضمــان تنفي مــزود بنظــام تنبي
خطــوات الفحــص والعــالج للمرضــى فــي الوقــت 
الصمــاء  الغــدد  اختبــارات  أيًضــا  نجــري  المناســب. 
الديناميكيــة لتشــخيص اضطرابــات الغــدة النخاميــة 
والكظريــة المعقــدة بمــا فــي ذلــك مشــاكل النمــو 
إلدارة  الخدمــة  أيًضــا  نقــدم  كمــا  األطفــال.  لــدى 
لمــرض الســكري واضطرابــات الغــدة الدرقيــة أثنــاء 

الحمــل.
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عيادات النساء و الوالدة والتجميل

Obstetrics & Gynecology & 
Cosmetics

والتجميــل  والــوالدة  النســاء  أمــراض  فريــق  يلتــزم 
وآمنــة  الجــودة  عاليــة  طبيــة  خدمــات  بتقديــم 

المرضــى. لجميــع  وفعالــة 

الجراحيــان  التخصصــان  النســاء والــوالدة همــا  طــب 
اللــذان يتعامــالن مــع األعضــاء التناســلية األنثويــة 
فــي حالتهــا الحمــل وغيرهــا، حيــث تشــمل الخدمــات 
ــد وأمــراض النســاء العامــة  المقدمــة خدمــات التولي
وطــب األورام النســائية وأمــراض النســاء بأقــل تدخــل 

The obstetrics and gynecology team are committed 
to providing high quality, safe, and effective medical 
services to all patients.

Obstetrics and Gynecology are the two surgical-
medical specialties dealing with the female 
reproductive organs in their pregnant and non-
pregnant state. The services provided include general 
obstetrics and gynecology service, gynecological 

oncology, minimal invasive gynecology, infertility 
and IVF, and maternal-fetal medicine. We aim to 
continuously provide accessible, comprehensive, 
culturally sensitive and effective women’s health 
services to all ages in a seamless system in our 
hospital and community. Our specialists appreciate 
and respect informed decisions, and utilize evidence-
based outcomes to provide clinical services.

األم  وطــب  األنابيــب،  وأطفــال  والعقــم  جراحــي 
ــة  ــات صحي ــر خدم ــى توفي ــدف إل ــا نه ــن. كم والجني
للمــرأة يســهل االســتفادة منهــا وتمتــاز بالشــمول 
بشــكل  والفاعليــة  الثقافيــة  الحساســية  ومراعــاة 
مســتمر لجميــع األعمــار فــي نظــام ســلس فــي 
لدينــا  المتخصصــون  مستشــفانا ومجتمعنــا. يقــدر 
ويســتخدمون  ويحترمونهــا،  المســتنيرة  القــرارات 
النتائــج المســتندة إلــى األدلــة لتقديــم الخدمــات 

الســريرية.
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عيادات المخ واألعصاب

Neurology Clinic

ــم  ــن قس ــزء م ــاب ج ــخ  واألعص ــب الم ــم ط ــد قس يع
العلــوم العصبيــة، والمجهــز بفريــق مــن استشــاريين 
ــن  ــي، والذي ــب العال ــاءة والتدري ــاب ذوي الكف األعص
يعملــون دون كلــل لتخفيــف عــبء األمــراض العصبيــة 
عــن مرضانــا باســتخدام أحــدث رعايــة للمريــض. تعكس 
جهودنــا الطبيــة التنــوع والتعقيــد فــي األمــراض 
العصبيــة التــي تصيــب مرضانــا مثــل الجلطــات، مــرض 
األمــراض  المتعــدد،  التصلــب  الصــرع،  باركنســون، 

ــة. ــة والعضلي العصبي

Our Neurology clinic is part of the Neurosciences 
Department, which is equipped with a team of highly 
qualified and trained neurology consultants, who 
work tirelessly to reduce the burden of neurological 
diseases on our patients using the latest healthcare 
methods. Our medical efforts reflect the diversity and 
complexity of the neurological diseases that afflict our 
patients, such as strokes, Parkinson’s disease, epilepsy, 
Multiple Sclerosis, and neuromuscular diseases.
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ــالج  ــي الع ــل العصب ــعة للتدخ ــاريوا أش ــر استش يوف
التداخلــي للمرضــى ذوي الجلطــات الحــادة مثــل 
لجميــع  المتخصــص  العنايــة  الخثــرة،  اســتئصال 

العمريــة.  الفئــات 

Radiology consultants for neurological intervention 
provide interventional treatment for patients with 
acute stroke such as thrombectomy, specialist care 
for all age groups.



عيادات التغذية

Nutrition Clinic

غذائيــة  عالجــات  يوفــر  العالجيــة  التغذيــة  قســم 
وعائالتهــم  للمرضــى  وتعليــم  طبيــة  وتغذيــة 
ومقدمــي الرعايــة والمجتمــع عــن طريــق برنامــج 
توعيــة منتظــم عــن الحميــة المناســبة و الوقايــة 

األمــراض.  مــن 

وإدارة  بتقييــم  العالجيــة  التغذيــة  قســم  يقــوم 
وكذلــك  المرضــى  لجميــع  الغذائيــة  الحميــة 
المعرضــون لخطــر مــرض غذائــي مثــل مــرض الســكر، 
مــرض الفشــل الكلــوي، وأمــراض الذيــن يعانــون مــن 

ســوء التغذيــة و غيــره مــن األمــراض.

The Nutrition clinic provides nutritional treatments, 
medical nutrition and education to patients, as well as 
their families, caregivers and the community through 
a regular awareness program on appropriate diet and 
disease prevention.

At the Nutrition clinic, we evaluate and administer the 
diet of all patients as well as those at risk of nutritional 
disease such as diabetes, kidney failure, malnourished 
diseases and other diseases.
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عيادات أمراض الجهاز الهضميعيادات أمراض الروماتيزم

Rheumatology ClinicsGastroenterology Clinics

تعالــج عيــادة أمــراض الروماتيــزم جميــع االضطرابــات 
الروماتيزميــة، بمــا فــي ذلــك آالم الظهــر والرقبــة 
الروماتويــدي  المفاصــل  والتهــاب  الركبــة  وآالم 
الذاتيــة  المناعــة  واضطرابــات  الجهازيــة  والذئبــة 
العظــم  والتهــاب  الرياضيــة  واإلصابــات  األخــرى 
والمفاصــل وهشاشــة العظــام والنقــرس. وتقــدم 
العيــادة التنفيذيــة جميــع أنــواع التحاليــل المناعيــة 
المتطــورة التــي يطلبهــا اختصاصــي الروماتيــزم، بمــا 

فــي ذلــك جميــع أســاليب العــالج.

التابعــة  الهضمــي  الجهــاز  أمــراض  عيــادة  تضــم 
للعيــادات التنفيذيــة نخبــة مــن األعضــاء المدربيــن 
ــرات  ــون بخب ــن يتمتع ــن والذي ــا والمؤهلي ــًا قوًي تدريب
ــي  ــاز الهضم ــات الجه ــخيص اضطراب ــي تش ــة ف عريض
وعالجهــا، حيــث يحصــل هــؤالء األعضــاء علــى الدعــم 
تتيــح  بالكامــل  متطــورة ومجهــزة  تنظيــر  بوحــدة 
لهــم إجــراء التدخــالت التشــخيصية والعالجيــة، فضــًال 
عــن مجموعــة كبيــرة مــن األدويــة بمــا فــي ذلــك 
أحــدث عالجــات حــاالت التهــاب الكبــد الوبائــي ج. 
ويديــر اختصاصيــو الجهــاز الهضمــي لدينــا مجموعــة 

كبيــرة مــن اضطرابــات الجهــاز الهضمــي.

The rheumatology clinic manages rheumatic 
disorders including back and neck pain, knee pain, 
rheumatoid arthritis, systemic lupus and other 
autoimmune disorders, sports injuries, osteoarthritis, 
osteoporosis and gout. The Executive Clinic offers 
all types of sophisticated immunological tests that 
are requested by the rheumatologist including all 
treatment modalities.

The Executive Clinics’ Gastroenterology Clinic has a 
group of highly trained and qualified members that 
have extensive experiences in the diagnosis and 
treatment of gastrointestinal (GI) or digestive system 
disorders. They are supported by an advanced fully 
equipped endoscopy unit where diagnostic and 
therapeutic interventions are done and also supported 
by a large armamentarium of medications including 
the newest cases of Hepatitis C medications. Our 
Gastroenterologists manage a large spectrum of 
digestive system disorders.
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عيادات طب عالج األلم

Palliative Care Clinic

الرعايــة التلطيفيــة هــي رعايــة شــاملة ومعالجــة 
والعاطفيــة  والنفســية  الجســدية  لالحتياجــات 
والروحيــة للمرضــى لجميــع األعمــار الذيــن يعانــون 
وتكــون  وعائالتهــم،  حياتهــم  تهــدد  أمــراض  مــن 
أهــداف  لتلبيــة  المســتخدمة  للعالجــات  مكملــة 
الحــاالت  المريــض، كمــا تخفــف مــن عــبء  رعايــة 
المهــددة بالخطــر عــن طريــق دعــم أفضــل نوعيــة 

حيــاة خــالل فتــرة المــرض.

Palliative care is a comprehensive care and treatment 
of the physical, psychological, emotional and spiritual 
needs of patients of all ages suffering from life-
threatening diseases and their families, and it is 
complementary to the treatments used to meet the 
objectives of the patient’s care, and also relieves the 
burden of at-risk cases by supporting the best quality 
of life during the period of illness.

العالج التلطيفي
Palliative Care Your well-being. Our aim.    /    31

مســتمرة  خدمــات  التلطيفيــة  الرعايــة  تقــدم 
تتمركــز حــول الراحــة والدعــم الموفــرة فــي المنــزل 
المصابيــن بمراحــل متقدمــة مــن األمــراض المميتــة. 
يتوفــر الدعــم لعائلــة المريــض أو مقدمــي الرعايــة، 
وتضمــن خدمــة الرعايــة التلطيفيــة جميــع المرضــى 
المســجلين والذيــن بحاجــة لهــذه الرعايــة حصولهــم 

علــى الخدمــات التــي يحتيجونهــا.

Palliative care provides ongoing services centered 
around the comfort and support provided in the 
home for patients with advanced stage fatal illnesses. 
The support is provided for the patient’s family or 
caregivers, whereas the palliative care service ensures 
that all patients who are registered and need this care 
receive the services they need.



تقويم العظام والعمود الفقري

Chiropractic & Physiotherapy

ــري   ــود الفق ــام و العم ــم العظ ــادة تقوي ــدم عي تق
رعايــة صحيــة تركــز علــى اضطرابــات الجهــاز العصبــي 
علــى  وآثارهــا  الجســم  فــي  العضلــي  والهيــكل 
الصحــة العامــة. كمــا تســاعد فــي حل عدة مشــكالت 
صحيــة تصيــب أجهــزة حيويــة فــي الجســم، مثــل: 
آالم الظهــر، آالم الرقبــة وآالم المفاصــل والصــداع. 

أطبــاء تقويــم العظــام والعمــود الفقــري، غالًبــا مــا 
يشــار إليهــم بأطبــاء تقويــم العمــود الفقــري، هــم 
أطبــاء معتمــدون مــن مجلــس اإلدارة، يتبعون أســلوًبا 
الرعايــة  فــي  األدويــة  مــن  وخالًيــا  عملًيــا  فريــًدا 
والتشــخيص  المريــض  فحــص  يشــمل  بمــا  الصحيــة 

والعــالج.

The Chiropractic Clinic offers healthcare that focuses 
on disorders of the musculoskeletal and nervous 
systems, and the effects of these disorders on an 
individual’s general health. Chiropractic care is most 
often used to treat neuromusculoskeletal complaints, 
including but not limited to back pain, neck pain, joint 
pain of the arms or legs, and headaches. Doctors 
of Chiropractic, often referred to as chiropractic 
physicians, are board-certified physicians who 
practice a unique hands-on, instrumental and drug-
free approach to health care that includes patient 
examination, diagnosis and treatment.

العالج التأهيلي
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عيادات الطب النفسي

Psychiatry Clinics

تقــدم عيــادة الطــب النفســي تقييًمــا وعالًجا نفســًيا 
ــري  ــي األس ــف النفس ــى التثقي ــة إل ــامًال باإلضاف ش
لمرضــى  النفســية  واألدويــة  النفســي  والعــالج 
العيــادات الخارجيــة والمرضــى المنوميــن واستشــارات 
األقســام األخــرى فــي هــذا الســياق. وتتميــز خدمــة 
الســلوكية)  الصحــة  (وحــدة  المنوميــن  المرضــى 
بوجــود منطقــة ترفيهيــة، والتواصــل مــع مراكــز 
إعــادة التأهيــل (مركــز معبــر) ومركــز إدارة اضطرابــات 
تعاطــي المخــدرات، وعلمــاء نفــس مدربيــن محوليــن 
ــم  ــه، وتقدي ــليمان فقي ــفى د. س ــارج مستش ــن خ م
خدمــة العــالج بالصدمــات الكهربائيــة غيــر الموجــودة 

ــفيات. ــة المستش ــي غالبي ف

The Psychiatric Clinic offers a comprehensive 
psychiatric assessment and treatment as well as 
individual family psycho-education, psychotherapy 
and psychiatric medication for out- patients, in patients 
–unit and consultations of other departments in this 
context. The inpatient service (Behavioral Health Unit) 
is distinguished by the presence of a recreation area, 
communication with rehabilitation centers (Maabar 
Center), management center for substance use 
disorders, training psychologists referred from outside 
DSFH, and Offering ECT service that is not present in 
most hospitals.

الصحة النفسية
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أحدث المرافق الصحية 
والتقنيات المتقدمة

State of the Art Facility and 
Technology

التقنيــات  بأحــدث  مجهــزة  التنفيذيــة  العيــادة 
التــي تلبــي اإلحتياجــات الخاصــة لــكل  المتقدمــة 
تخصصــات  تخــدم  والتــي  فعــال  بشــكل  مريــض 

متعــددة.

أثنــاء  الجــودة  الفائقــة  الحديثــة  ســتوفر أجهزتنــا 
للمريــض  الراحــة  معاييــر  أعلــى  الطبــي  الفحــص 
رعايــة  خطــة  إلعــداد  ومتقدمــة  مفصلــة  ونتائــج 
صحيــة دقيقــة ومتكاملــة والتــي تشــمل الموجــات 
ــص  ــنان، فح ــا لألس ــّعة البانورام ــة، األش ــوق الّصوتّي ف

الجهــد وأشــّعة إيكــو للقلــب.

The Executive Clinic is fully equipped with the latest 
and advanced technologies that responds to the 
individual needs of patients efficiently; all catering to 
various specialties.

During examinations, our unique and high-quality 
equipment offers first class patient comfort and 
ensures detailed and advanced results developing 
accurate and complete wellness care which includes,  
but not limited to, ultrasound, panoramic, stress test 
and cardiac ECO.
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برنامج فقيه التنفيذي الصحي

Fakeeh Executive Health Program

نســعى فــي كل خطــوة فــي العيــادة التنفيذيــة 
لتوفيــر رعايــة مخصصــة و حصريــة، ليــس فقــط فيمــا 
يتعلــق بالخصوصيــة والرفاهيــة؛ إذ تشــمل العضويــة 
الســنوية أيضــًا علــى فحــص كامــل للتحقــق مــن 
ــك.  ــاب منزل ــى ب ــة إل ــل األدوي ــك العامــة ، توصي صحت
مــن  اختبــارات معمليــة  نقــدم  تهمنــا،  راحتــك  ألن 
للرعايــة  فقيــه  خدمــات  إلــى  باإلضافــة  منزلــك، 
الصحيــة المنزليــة. باقــة حصريــة فــي نــادي اولمبيــا 
للعيــادات  مخفضــة  استشــارات  ورســوم  الرياضــي 

التخصصيــة, و مزايــا خاصــة مــن بصريــات فقيــه.

At The Executive Clinic, every step is a luxurious 
personalized care, but it is not just all about exclusivity 
and luxury; the yearly membership is tailored for you, 
to check your general well-being. Your medication 
gets delivered to your doorstep. Because Your 
comfort is important to us, you are entited to a Home 
Lab Test. Access to Fakeeh Home Health Care, 
exclusive packages at the Olympia Sports Arena and 
discounted consultations fees for Specialty Clinics, and 
exclusive benefits from Fakeeh Vision.
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تجربة العيادة التنفيذية

تواصل معنا

The Executive Clinic Experience

Contact Us

صممــت  الثميــن،  أعضائنــا  وقــت  علــى  حفاظــا 
الخدمــات  أفضــل  لتقديــم  التنفيذيــة  العيــادات 
ــم  ــى تقدي ــا عل ــب حرصن ــار. وبجان ــة دون انتظ الصحي
تجربــة رعايــة صحية ال مثيــل لها ألعضائنــا التنفيذيين، 
فإننــا نركــز علــى تقديــم رعايــة وخدمــات مخصصــة 

تناســب احتياجــات الجميــع. 

لتفاصيل أكثر عن العيادات التنفيذية، الرجاء التواصل 
مباشرة على الرقم الموحد ٠٥٦٦٢٨٦٢٩٣

امسح الرمز لزيارة موقع العيادات التنفيذية

Knowing that our members time is valuable, The 
Executive Clinic was designed to provide the ultimate 
healthcare experience minus the wait. While delivering 
unmatched clinical excellence to our Executive 
Members, we focus on offering a customized service 
and treatment that is versatile to everyone’s needs.

For further details & clarifications about The Executive 
Clinic, kindly contact us directly at 0566280293

Scan to vitis The Executive Clinic website

We strive to transform your healthcare experience 
through our upscale venue, advanced technologies 
and evidence-based care. Along with our team of 
qualified and experienced, internationally and locally 
known, physicians from various specialties and 
backgrounds. Our aim is to enhance your well-being 
in a supportive and luxurious setting expertly through 
excellence in the prevention, diagnosis, recovery and 
maintenance care.

نســعى جاهديــن لتحويــل تجربتــك الطبيــة مــن خــالل 
مبنــى راٍق وتقنيــات متقدمــة ورعايــة قائمــة علــى 
األدلــة واألبحــاث، إلــى جانــب فريــق طبــي مؤهــل 
والفنييــن  األطبــاء  أكفــأ  مــن  نخبــة  مــن  ومكــون 
المعروفيــن دوليــًا ومحليــًا مــن مختلــف التخصصــات 
ــة  ــز رفاهيتــك فــي بيئ ــا هــو تعزي والمجــاالت. هدفن
ــة يتيحهــا خــالل  داعمــة وفاخــرة باالســتفادة بحرفي
ــي  ــخيص والتعاف ــة والتش ــة الوقاي ــي رعاي ــز ف التمي

النقاهــة.
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