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"جودة الخدمات الطبية تبني جسوراً من الثقة" – هذه العبارة القصيرة تختصر فلسفتنا اليومية في العمل في المستشفيات، حيث نحرص على الجمع بين أحدث ما توصلت 
إليه البحوث الطبية وبين الرعاية الصحية التي نكرسها لكل مريض بمفرده. إن ذلك هو السبب في أن مرضانا يأتمنوننا على أغلى ما يملكون، أال وهو صحتهم. وبصفتنا 
إحدى أكبر مجموعة مصحات خاصة في أوروبا فإننا نحظى بثقة مرضانا نظراً ألننا نقدم أرقى مستويات الكفاءة العلمية والعملية ونكيف جميع أفعالنا وإجراءاتنا الطبية 
وفقاُ لحالتكم ورغباتكم الشخصية.  
نحرص على تقديم أفضل الخدمات الطبية – السريرية منها والنهارية - لمرضانا الكرام من خالل مراكزنا العالجية البالغ عددها 17 عشر مركزاً والتي تتميز بوقوعها 

في أجمل المناطق الطبيعية. ويتيح لكم هذا الكتيب معلومات حول باقة الخدمات الطبية التي تقدمها مصحاتنا ومراكزنا الطبية المتخصصة. 
 

مع أطيب التحيات

د. أولي فيسزنغر
Hirslanden المدير التنفيذي لمجموعات المستنشفيات الخاصة في

Hirslanden اهالً وسهالً بكم في

 



4

Hirslanden مجموعة المستشفيات الخاصة في
MedCliniC CorPoration التابعة لـ

الخاصة في  المستشفيات  ائتالف عدد من  2000 من خالل  Hirslanden في عام  الخاصة في  المستشفيات  تأسيس مجموعة  تم 
سويسرا. وأصبحت المجموعة منذ عام 2007 جزءاً من هيئة المستشفيات الطبية بجنوب إفريقيا التي تعتبر شركة طبية عالمية لها 
مستشفيات خاصة في جنوب إفريقيا وناميبيا وسويسرا واإلمارات العربية المتحدة أخذت على عاتقها معالجة المرضى في مستشفيات 
تتيحه من خدمات طبية  ما  للمرضى بفضل  الحياتي  المستوى  إلى تحسين  المجموعة  تهدف هذه  الطبية. كما  بتعدد تخصصاتها  تتميز 
واألطباء  المرضى  قبل  من  الخاصة  المستشفيات  مجموعة  تقييم  في  المتمثل  المنشود  الهدف  مع  يقترن  ما  وهو  المستوى،  رفيعة 
والموظفين والمستثمرين بصفتها أشهر مؤسسة تقدم خدمات طبية وأجدرها بالثقة.  

التقنيات واإلجراءات  أحدث  تشمل  الطبية  الخدمات  نخبة من  تقديم  Hirslanden على  في  الخاصة  المستشفيات  تحرص مجموعة 
في  األطباء  وأمهر  أفضل  من  مختصاً  طبيباً   2000 عددهم  البالغ  المجموعة  أطباء  ويعد  الحديث.  العلم  إليها  توصل  التي  الطبية 
نهاية  ففي  الكرام،  مرضانا  منه  يستفيد  الذي  األمر  وهو  بينهم،  فيما  التخصصية  ومعلوماتهم  خبراتهم  يتبادلون  وهم  الطبية  مجاالتهم 
المطاف الطواقم الطبية المكونة من أخصائيين مهرة هي التي ُتعنى بتحسين أوضاعكم الصحية.  

www.mediclinic.com
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 تماَثل للشفاء وسط 
الطبيعة الخالبة 

قد ترغب في اكتشاف سويسرا البلد الجميل قبل أو بعد إقامتك في مستشفى Hirslanden. هل ترغب في االستمتاع بسحر الطبيعة 
كلما زاد شعورك  إلى األعلى،  ارتقيت  كلما  بأنه  الخضراء، وسوف ترى  الجبال  بين  استراحة  بقضاء  نفسك  تبخل على  الجذابة؟ فال 
بالراحة. يمكنك الوصول إلى جبال األلب والبحيرات واألنهار الجليدية والمناظر الطبيعية الخالبة خالل ساعة تقريباً. وأثناء الطريق 

تتاح لك فرصة اكتشاف جمال وروعة القرى السويسرية واالستمتاع بمناظرها. 

وإمكانيات  نجوم  الخمسة  فئة  مبيت من  فأنتم على موعد مع  ترغبون في قضائها في سويسرا،  التي  العطلة  كيفية  النظر عن  وبغض 
بلد سياحي رائع،  المبهرة فسويسرا  العروض  الكثير من  ذلك هناك  لذيذة وفاخرة. وعالوة على  التسوق وأكالت  متاحة ومتعددة من 
ولذلك فال عجب إذا جمع كثيرمن ضيوفنا ما بين إقامتهم في المستشفى بغرض العالج وعطلة سياحية أو موعد إلبرام صفقة تجارية 

في سويسرا.  
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 الرعاية الصحية 
بجودة سويسرية

يحظى النظام الصحي في سويسراً بمكانة رفيعة على مستوى العالم نظراً لجودته وقوة إبداعه، وذلك بفضل االستثمارات العمومية والخاصة 
التي تكرس من أجل تعليم وتأهيل الطواقم الطبية. وباتت سويسرا تحتل مواقع متقدمة بين الدول المتطورة صحياً بفضل االتصال الوثيق 
بين قطاع الصحة والصناعات الدوائية والكيميائية الحيوية. وعالوة على ذلك فإن كثيراً من األطباء والمختصين يشاركون في العديد من 

المشروعات البحثية والتطويرية، سواًء كان ذلك في مجال االستخدامات الطبية للجيل القادم أم في مجال التقنيات الطبية. 

 النظام الصحي السويسري 
 يرمز إلى الجودة واألمان 
والنظافة والدقة.

ويبدي الشعب السويسري - الذي يعد من بين أكثر الشعوب تمتعاً بالصحة – رضاه البالغ بالخدمات التي يقدمها القطاع الصحي السويسري 
الذي ال يدخر أي جهد من أجل توفير عالج طبي فعال وناجع دون أي مماطلة أو عناء بيروقراطي. 

ويمكن وصف القطاع الصحي في سويسرا بالمفردات التالية التي تقترن اقتراناً وثيقاً بسويسرا، وهي: الجودة، األمان، النظافة والدقة. 
وبصفتك ضيفاً تحل على مجموعة Hirslanden وعلى إحدى المؤسسات الرائدة في قطاع الصحة السويسري فإنك تستفيد من كافة 

المميزات التي تجعل النظام السويسري متميزاً إلى هذا الحد. 
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طبيب تثق به

تتيح لكم شبكتنا ما ال يقل عن 2000 طبيب مختص، بما في ذلك األطباء العاملين لدينا واألطباء الذين يمتلكون عيادات خاصة وعدداً 
ة في المستشفيات( ممن يتمتعون بتأهيل علمي رفيع المستوى وخبرات علمية طويلة ولديهم حصيلة كبيرة من اإلنجازات  معيناً من األسرَّ
الطبية. كما أنه بمقدور أطباء Hirslanden تقديم استشارة طبية مدروسة وتشخيص دقيق وعالج فعال بما يتناسب مع حالة كل مريض 

على حده. 

ال سبيل إلى تحقيق إنجاز في عالم الطب الحديث إال من خالل تضافر الجهود بين مختلف التخصصات الطبية. لذا فإن تبادل المعرفة 
والخبرات المتخصصة بين األطباء العاملين لدينا يعد إحدى أهم ركائز العمل. كما أن حرصنا على عدم التعقيد والتقليل إلى حد كبير من 
عناء البيروقراطية واالستعانة بأحدث المعدات التقنية، وفر ألطباء Hirslanden المناخ المناسب الذي يحتاجون إليه من أجل إحراز 

أكبر قدر من النجاح في العالج. 

وقد يكون اختيار الطبيب مهمة على قدر كبير من األهمية، لذا فنحن نمد لك يد العون من أجل إنجازها، إذ أن طاقمنا الموظفين العاملين 
في Hirslanden International ُيعد بمثابة الطريق األقصر الذي يوصلك إلى الطبيب الجدير بثقتك. وعادة ما يكفي اتصال واحد 

لتحديد طبيب مختص أو للحصول على وجهة نظر ثانية لتقييم الوضع. 

HIrSLAnden من مختصين   تتكون شبكة 
 يضمنون لك تقديم عالج 
المستويات. طبي وفق أعلى 
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 أفراد طاقم التمريض أصحاب الكفاءات العالية – 
يسهرون دوماً على راحتكم

ال ندخر جهداً من أجل أن تشعر أيها العميل الكريم بأنك في الحفظ والصون وتلقى معاملة على أكمل وجه طيلة مدة اإلقامة التي تقضيها 
بأقصى سرعة  الشفاء  إلى  وتتماثل  تتعافى  حتى  الصحية  الرعاية  من  قدر  أفضل  المتخصص  التمريضي  طاقمنا  لك  يوفر  حيث  لدينا، 
ممكنة. لذا فأنت على موعد مع رعاية خاصة بك تتميز بالحرص الشديد على صحتك واالهتمام البالغ بك، ما يشعرك بأنك بيننا في أيٍد 

أمينة. 

ويبذل كل فرد من أفرد الطاقم التمريضي أقصى ما لديه من أجل اإليفاء بالمعايير المطلوبة فيما يخص جودة وكفاءة الرعاية الصحية التي 
نقدمها للمرضى الكرام. ولذلك نسعى دوماً إلى التأكد من أن ممرضينا يواكبون ما توصل إليه العلم الحديث في هذا المجال المتخصص. 
كما أننا ال ندخر أي جهد من أجل تحسين الخطط واألساليب العالجية المتبعة، لكي نبقى على قدر المسؤولية ونتمكن من تقديم خدمات 

الرعاية على الوجه األمثل اليوم ومستقبالً. 

وال تقتصر هذه الخدمات التي تصب في مصلحة المريض بالدرجة األولى على قسم التمريض فحسب، وإنما يقدم جميع موظفينا الدعم 
والمساندة للمريض بكل ما أوتوا من طاقة واستعداد، لكي يتسنى للمريض العودة إلى حياته اليومية بأسرع وقت ممكن. 

كما أن الرعاية الشخصية التي يتلقاها المريض عبر فريق الرعاية ما هي إال جزء من المزايا الكثيرة التي يتمتع بها المريض. ونحن ندرك 
بطبيعة الحال أن التواصل الجيد والبناء مع المريض يعد جانباً أساسياً ويلعب دوراً هاما في تعافي المريض. لذا فإن جميع الموظفين العاملين 

لدينا الذين ينحدرون من 66 دولة يتقنون التحدث باللغة الفرنسية واالنجليزية إلى جانب األلمانية وبعض اللغات األخرى. 
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مجموعة الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى
تتميز حزمة الخدمات التي نتيحها لكم بالتنوع وتكاد تغطي كافة المجاالت عدا بعض االستثناءات، إذ أن مجموعة مستشفيات Hirslanden تعول بالدرجة األولى على المراكز التي تقدم أعلى مستويات الجودة العلمية والتي يجتمع فيها االتقان والخبرة وتنوع التخصصات الطبية. 

وبفضل ذلك تتكون حصيلة عظيمة من المعرفة الطبية المتخصصة والخبرة والكفاءة المتميزة وهو ما نسخره لمصلحة وخدمة المرضى الكرام بما يتماشي مع أحدث ما توصلت إليه البحوث الطبية.

جراحة وطب القلب
يعنى قسم جراحة وطب القلب بعالج األمراض التي تصيب القلب واألوعية الدموية. كما أن التعاون الذي يشمل مختلف 
التخصصات الطبية بين األطباء المختصين في عالج القلب والتخدير وأخصائيي تمريض العناية الفائقة وأطباء الرئة 
والكلى وجراحة القلب في Hirslanden يضمن لكم أحدث األساليب الجراحية والعالجية. إن التقنيات المتطورة 
الخدمات  لدينا في توفير أفضل وأرقى  العاملين  الدعم للموظفين  بينها منظومات اإلشراف على المرضى تقدم  ومن 
العالجية. كما أن مختبرات قسطرة القلب مزودة بأحدث ما يكون من األنظمة والمعدات الطبية تحت إشراف طاقم مؤهل 

ومتخصص ومدرب على أكمل وجه. 

ويعمد أطباء القلب لدينا إلى معالجة اضطراب دقات القلب باالستعانة بأساليب ال تتطلب إال أدنى قدر من التدخل تسهم 
في التعافي من المرض على الدوام، حيث يستعان بتقنيات الروبوت لتجنب التعرض لألشعة أثناء العالج. 

وبما أن إعادة التأهيل تلعب دوراً مفصلياً في عالج أمراض القلب فإننا نطور برامج تأهيلية تتالئم مع حاالت مرضانا 
بوجه خاص، ال تسهم في تقصير مدة الشفاء فحسب، وإنما تحسن أيضاً من الحالة الصحية العامة للمرضى لسنوات 

قادمة. 

األمراض العصبية وجراحة األعصاب:
واألمراض  التشوهات  األعصاب  طبيب  يعالج  حيث  العصبي،  الجهاز  بدراسة  يضطلع  الذي  العلم  هو  األعصاب  طب 
واالضطرابات الوظيفية التي تعتري الجهاز العصبي والعضالت، من بينها على سبيل المثال الشقيقة والصرع والتصلب 
 Hirslanden في  العصبية  األمراض  أخصائيي  أن  كما  المزمنة.  والحركة  النوم  واضطرابات  وباركنسون  المتعدد 
يتعاونون بشكل وثيق مع أخصائيي األشعة العصبية وجراحي األوعية الدموية وجراحي العظام أخصائيي طب العيون 
وجراحي األعصاب.  

أما جراحة العظام فُتعنى بعالج األمراض واإلصابات التي يتعرض لها الجهاز العصبي، ويندرج تحت ذلك على سبيل 
المثال إزالة أورام الدماغ والنخاع الشوكي ومعالجة نزيف الدماغ أو حاالت االنزالق الغضروفي )الديسك(. وعادة ما 
يتم استخدام أنظمة مالحة موجهة عبر الكمبيوتر حسب نوع العملية. بل إن األمر يصل إلى إمكانية عالج بعض أورام 

 .Gamma-Knife الدماغ دون الحاجة إلى فتح الجمجمة، وذلك بفضل تقنية نظام



15

األورام وأشعة األورام:
Hirs-  طب األورام هو العلم الذي يعنى بدراسة األمراض السرطانية بجميع أنواعها وأشكال ظهورها. وتضم مشافي

landen طواقم طبية متخصصة تعتبر األبرز وأألكثر تقدماً في أوروبا في مجال األورام وأمراض الدم. ويستعين 
األخصائيون الذي يعملون لدى يرسالندن بأحدث األجهزة والمعدات في إجراء الفحوص الطبية والتشخيص والعالج 
المرضية. كما أن أخصائيي األورام في  لدراسة وتشخيص األعراض  بدقة وبشكل وثيق  بينهم  فيما  التنسيق  وكذلك 
أطباء مختصين في مجاالت أخرى،  ويتعاونون مع  العالجية  المراحل  كافة  Hirslanden يشرفون على مراقبة 
وبذلك يتأكد األطباء من أنهم يقدمون أفضل مستوى ممكن من العالج للمرضى.  

أساسي  الخصوص، وهي ركن  السرطانية على وجه  بالعالج اإلشعاعي لألمراض  يهتم  فهو قسم  أشعة األورام  أما 
 Hirslanden آخر لعالج األورام الخبيثة إلى جانب الجراحة والعالج الكيميائي، حيث تستعين المراكز الطبية في
المختصة في اإلشعاعي لألورام بأحدث األجهزة الطبية التي تعتمد اإلشعاع المؤيَّن أسلوباً عالجياً لها، وهو ما يراعي 

بقدر كبير عدم المساس باألنسجة السليمة المحيطة بالورم. 

المسالك البولية: 
يندرج  للذكور.  والتناسلية  البولية  األعضاء  التي تصيب  الوظيفية  االضطرابات  بعالج  البولية  المسالك  علم  يضطلع 
تحت ذلك بالدرجة األولى أمراض البروستاتا والمثانة وحصى الكلى. ويستعين أخصائيو المسالك البولية لدينا بـأحدث 
األساليب العالجية، بما في ذلك تفتيت الحصى عن طريق موجات صدمية تسلط من خارج الجسم أو تشخيص األمراض 
بواسطة الموجات فوق السمعية والتقنيات العالجية التي ال تتطلب إال أدنى قدر من التدخل. ولتوخي أكبر قدر من الدقة 
يستعين أخصائيو Hirslanden بتقنيات الروبوت التي يطلق عليها اسم “دافنشي” للتقليل من تأثر األنسجة السليمة 
أثناء إجراء عمليات األورام السرطانية.  
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عالج اإلصابات وجراحة الكفين والعمود الفقري:
يقدم جراحو العظام العالج لألمراض واإلصابات والتشوهات التي تصيب الجهاز الحركي وما ينجم عنها من أعطاب 
أو اضطرابات وظيفية أو إعاقات. يندرج تحت ذلك تزويد المرضى بمفاصل صناعية للفخذ أو إجراء عمليات للمفاصل 

والرباطات، باإلضافة إلى جراحة القدمين والكتفين واليد والعمود الفقري. 

التدخالت  وتشمل  الدقيقة.  الجراحة  مجال  في  عاٍل  تعليمي  بمستوى   Hirslanden في  الكفين  جراحو  ويحظى 
الجراحية الدقيقة على سبيل المثال معالجة متالزمة النفق الرسغي ومعالجة كسور الكفين وعالج الجروح وقطع األوعية 
الدموية واألوتار والرباطات.  
 
أما جراحة العمود الفقري فتشمل معالجة مجمل أنواع األمراض واإلصابات التي يتعرض لها العمود الفقري، حيث 
في  فيكمن  االختصاص  محور  أما  واألعصاب.  العظام  جراحة  هما  واحد  آٍن  في  طبيين  لتخصصين  تقاطعاً  تمثل 
عالج حاالت الديسك وكسور الفقرات واإلصابات وحاالت عدم االستقرار والتغيرات التنكسية الناجمة عن اإلصابة 

بالروماتزم والتشوهات الخلقية التي تصيب العمود الفقري والتصلب وحاالت االنحناء والتحدب. 

البدانة المفرطة:
البدانة المفرطة بأنها اضطراب صحي تؤدي إلى نشوء أنسجة دهنية بشكل يفوق المستوى المعتاد، وهو ما  ف  ُتعرَّ
المفاصل وأنواع معينة من األورام.  القلبية وآالم  بالعديد من األمراض كالسكري والجلطات  المناخ لإلصابة  يهيىء 
ويعتبر عالج البدانة أمراً معقداً ويحتاج إلى تضافر جهود أطباء من مختلف التخصصات. إن أطبائنا والعاملين لدينا 
يتمتعون بخبرة طويلة في مجال عالج المرضي البدناء. وتشتمل هذه الخبرة على اإللمام الدقيق باألساليب المثلى للتغذية 
واالستشارات الغذائية. كما نقدم في مراكزنا عالجاً طبيعياً تحسن من مستوى اللياقة البدنية وتعيد للجسم هيئته السليمة. 
كما من الممكن أن إجراء تدخالت جراحية أهمها عملية تحويل المعدة وتكميمها، وهي تجرى باالستعانة بمنظار البطن 

وهو ما يضمن أعلى قدر من السالمة واألمان. 
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طب النساء والوالدة: 
يعني طب النساء بأمراض الجهاز التناسلي للمرأة وتقديم العالج المناسب لها. كما يتعاون أطباء النساء مع الدايات 
النور بكل سالم. إن  على اإلشراف على نحو 6500 حالة والدة ويبذلون قصارى جهدهم في أن يبصر األطفال 
ميالد طفل جديد يعد لحظة على قدر كبير من األهمية بالنسبة للوالدين، لذا فإن أخصائيي النساء والوالدة والقابالت في 
Hirslanden يقدمون االستشارة الطبية المختصة حول أفضل األساليب المتبعة للتوليد ابتداًء بالمساعدة التقليدية في 
الوالدة وانتهاًء بأحدث األساليب والوسائل كاستخدام حبوب العالج بالمثل )HomeoPATHy( أو العالج باإلبر 

الصينية وبالروائح. وبذلك ُيضمن أن يتحول الحمل والوالدة بجميع جوانبهما إلى تجربة إيجابية محضة. 

كذلك فإن مراكزنا تتعاون مع أخصائيي طب التناسل لعالج حاالت العقم، حيث يتسعينون بأحدث أساليب التخصيب، 
من بينها جمع البويضة والحيوانات المنوية في بوتقة زجاجية خارج رحم األم، ليتم بعد اإلخصاب من خالل قسطرة 
رفيعة إلى الرحم.  

كشوف المعاينة الطبية:
تعد الصحة الجيدة العامل األساسي من أجل تحقيق مستوى حياتي عالي الجودة وقدرة على االستمرار في العمل وحياة 
خاصة مليئة بالمتعة والسعادة. وكلما تم التعرف على خلل صحي بشكل أبكر، كلما ازدادت فرص النجاح وتقصير مدة 
العالج. لذا فإن كشوف المعاينة الطبية تعد استثماراً مجزياً من أجل صحة اإلنسان. ومن بين أسمى أهدافنا اإلبقاء على 
صحة جميع المرضى وشعورهم باالرتياح إلى أطول حد ممكن أو إعادة الصحة كما كانت وبشكل مستديم من خالل 
معالجات مالئمة وضعت خصيصاً لكل مريض على حده. ولذلك نحن نقدم فحوص معاينة في شتى المجاالت الطبية 
المتخصصة، على رأسها طب الباطنة العام وأمراض الجهاز الهضمي والمسالك البولية وطب النساء واألوعية الدموية(. 
وتهدف كافة الفحوص الطبية إلى التعرف على المشاكل الصحية بشكل مبكر. وفي حال اقتضت الضرورة تقديم معالجة 

فيعمد أطباؤنا المختصون بالتعاون مع كافة الموظفين العاملين إلى تنظيم المسار العالجي األمثل. 

 شاهد على إدارة الجودة: 
 حصول كافة مصحات HIrSLAnden والمكتب الرئيسي على 
ISo-norm 9001:2008 شهادة الجودة
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جراحة الفك والوجه:
تختص جراحة الفك والوجه في تشخيص وعالج األمراض واإلصابات والتشوهات التي يتعرض لها المرضى في منطقة 
الفك والوجه والجمجمة، حيث تتم معالجة الجروح في منطقة الرأس واألورام واألمراض التي يصاب بها المرضى في 
منطقة مفصل الفك أو غشاء الفم. كما أن هؤالء األطباء المختصين يتعاونون بشكل وثيق مع أطباء األسنان في حاالت عديدة 
كتشوهات الفكين مثالً.  

طب أشعة األعصاب:
يشتمل طب أشعة األعصاب على تشخيص ومعالجة األمراض والتغيرات التي تطرأ على الجهاز العصبي المركزي أي 
للدماغ والنخاع الشوكي بما في ذلك أغلفتها والهيكليات المحيطة بها. وبذلك يكمل طب أشعة األعصاب التخصصات 
األخرى كالجراحة العصبية وطب األعصاب والطب النفسي وطب العظام وطب الباطنة، وذلك بما يتيحه من تقنيات 

وخبرات يستفاد منها في إجراء الفحوص الشعاعية. 

طب العيون: 
يضطلع طب العيون بعالج اإلصابات واألمراض التي تصيب العينين والجفون وعضالت العين. كما أن أطباء العيون 

المختصين يعالجون كافة أمراض العيون كالمياه الزرقاء أو البيضاء أو الحَول. 

معالجة اآلالم:
تتيح معالجة اآلالم تعطيل أو تخفيف األوجاع الحادة والمزمنة وذلك بناَء على دراسة مستفيضة ألسباب هذه اآلالم. 
كأخصائيي   Hirslanden في  الطبية  التخصصات  مختلف  من  ومختصون  خبراء  يتعاون  الغرض  هذا  ولتحقيق 
االستعانة  ذلك  عن  فضالً  ويمكن  البعض.  بعضهم  مع  الفيزيائي  الطب  وأخصائيو  والجراحون  والتخدير  الروماتزم 

بأساليب من الطب البديل. 

طب التخدير: 
يهدف طب التخدير أساساً إلى تعطيل الشعور باآلالم أثناء العمليات الجراحية أو الفحوص وتخفيف األوجاع فيما بعد 

العملية. يمتلك أخصائيو التخدير في Hirslanden خبرة واسعة تشمل التخدير الكامل والموضعي. 

األنف واألذن والحنجرة:
ُيعني طب األنف واألذن والحجرة أيضاً بعالج الجيوب األنفية والحلق والحنجرة. كما تغطي خدماتنا الطبية كل ما يتعلق 

بهذه المواضع، بما في ذلك عالج إجراء عمليات لقاع الجمجمة والجراحة التجميلية للوجه. 

طب الجهاز الهضمي: 
يندرج تحت تخصص طب الجهاز الهضمي المرىء والمعدة والقناة المعوية والكبد والمرارة الصفراوية وغدة العصارة 
الحديثة وفريق األطباء المختصين فإن مجموعة مستشفيات Hirslanden تتيح  التقنية  المعدات  المعدية. وبفضل 

حزمة واسعة من الخدمات التشخيصية والعالجية المتنوعة. 

طب الباطنة: 
يغطي طب الباطنة مجموعة واسعة من األمراض التي يصاب بها والفتيان البالغون وكبار السن. ونحرص طواقمنا 
البارعة بالتعاون مع خبرائنا المختصين على توفير خدمات طبية شاملة في مجال األمراض الباطنية.  

 تسعى مجموعة مستشفيات HIrSLAnden إلى تطوير آليات تضمن 
 االستمرار في توفير سالمة المرضى، من خالل مواكبة أحدث ما توصلت 

إليه البحوث الطبية واالستعانة بها في تطوير األساليب العالجية المتبعة.
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الجراحة التجميلية والتعويضية 
تركز الجراحة التجميلية والتعويضية على تقويم التغيرات الحاصلة في الجلد وما يقع أسفله من هياكل نسيجية. وتكمن 
مختلف  التخصص  هذا  تحت  يندرج  كما  البالغة.  والحوادث  الحروق  حاالت  في  تحديداً  التعويضية  الجراحة  أهمية 

األساليب العالجية المستخدمة في جراحة التجميل. 

أمراض الرئة وجرحة الصدر 
متعدد  فريق  ويغطي  والمريء.  الهوائية  والحويصالت  الرئة  رأسها  وعلى  التنفسية،  المسالك  بمعالجة  الرئة  ُيعنى طب 

التخصصات مكون من أخصائيي الرئة جراحي الصدر ومختصين في طب النوم هذا المجال بشقيه العام والتدخلي. 

األشعة 
يستخدم علم األشعة أساليب خارجية من أجل الحصول على صور ألعضاء الجسم، كاألشعة السينية والرنين المغناطيسي واألشعة 
المقطعية، باإلضافة إلى طرق حديثة كالموجات فوق السمعية أو الفحص بالمواد ضعيفة اإلشعاعية.  

أمراض الروماتزم وإعادة التأهيل 
ُيعنى علم أمراض الروماتزم بتشخيص ومعالجة االضطرابات الوظيفية للجهاز الحركي واألنسجة اللينة، حيث يندرج 
تحت ذلك التهابات العظام والعضالت واألعضاء الداخلية والجهاز العصبي أيضاً. ومن بين األمراض التي يعالجها 

أخصائيو الروماتزم في Hirslanden التهاب المفاصل المتعدد والفصال وهشاشة العظام. 

الطب الرياضي 
يضم الطب الرياضي مجموعة من الخدمات لتقديم العالج واالستشارات الطبية للرياضيين ومن لديهم إدراك ألهمية 
صحتهم. ومن بين أهم محاور هذا المجال المتخصص ما يعرف بتشخيص مدى القدرة والجهد، حيث يمكن من خالل 
إجراء اختبارات بسيطة وأخرى معقدة تحديد القدرة على التحمل والقوة والسرعة والحركية وكفاءة التنسيق الحركي، 
حيث يصدر خبراء هذا المجال في Hirslanden نصائح وتوصيات بشأن التمارين الرياضية بناًء على نتائج هذه 

االختبارات. 

جراحة األوعية الدموية 
الدموية )الشرايين واألوردة والمسالك  يضطلع هذا التخصص باألمراض واإلصابات والتشوهات الحاصلة لألوعية 
اللمفاوية(. أخصائيو األوعية الدموية في Hirslanden يجرون التدخالت الجراحية بكل كفاءة وبراعة بالتعاون مع 

زمالئهم أخصائيي القلب والصدر واألحشاء. 

طب األحشاء 
يقيم جراحو األحشاء تعاوناً وثيقاً مع أخصائيي الجهاز الهضمي واألشعة وجراحة األوردة الدموية والقلب. وتجرى هذه 

العمليات على األغلب باالستعانة بمنظار البطن وأحدث تقنيات أشعة الليزر. 

 اختصاصات طبية أخرى:
تضم مجموعة مستشفيات Hirslanden التخصصات التالية:

األمراض الجلدية والتناسلية  •
العدوى وااللتهابات  •

طب العناية المركزة/عناية مركزة  •
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التكنولوجيا الطبية
هناك قاعدة في الطب مفادها أنه كلما كانت المعدات الطبية أفضل كلما كان التشخيص أدق والعالج أكثر فعالية. لذا فإننا نستثمر باستمرار 
وعلى نطاق واسع في األجهزة والمعدات الطبية الحديثة. فعلى سبيل المثال نستيعن في معالجاتنا الطبية بمعدات دافنشي المتطورة جداً. 
كما نستخدم تقنيات المسرعات الخطية من طراز سايبر نايف وترو بيم في كثير من تطبيقات الجراحة اإلشعاعية، على نحو يضمن أعلى 
قدر من الدقة والحساسية، بحيث يمكن تسليط األشعة بشكل دقيق على األورام التي توجد في أماكن حرجة. ويدمج نظام سايبر نايف نظام 
تحديد مواقع مع تقنية روبوت موجهة عبر الكمبيوتر. ويمكن بفضل هذه التقنية الفريدة في سويسرا االستعاضة في كثير من الحاالت عن 

عملية للدماغ أو عالج شعاعي على مدى أسابيع. 

كذلك فإن مجموعة Hirslanden تعتبر من أبرز الشركات في مجال التشخيص الذي يعتمد األشعة السينية أسلوباً له، إذ أن مراكزنا 
المتخصصة في األشعة والطب النووي يقدمون مجموعة متنوعة من الفحوص اإلشعاعية ومن بينها فحص الرنين المغناطيسي واألشعة 

المقطعية واألشعة التقليدية والفحص التخطيطي للثديين وفحص الموجات فوق السمعية والطب النووي. 

مصحات Hirslanden وإم بارك في زيورخ تمتلك أحدث غرف العمليات في أوروبا إلى جانب غرف العمليات المعتادة، حيث تصلح 
هذه الغرف الحديثة لتطبيق اإلجراءات العالجية الحديثة التي تعتمد على التجديد واالستعانة بالعديد من التخصصات على اختالفها وتلك 
اإلجراءات التي ال تتطلب إال أدنى قدر من التدخل وخصوصاً فيما يتعلق باجراحة األعصاب والقلب. وجرت العادة حتى اآلن أن يتم إجراء 
الفحوص التصويرية كاألشعة المقطعية والرنين المغناطيسي في قاعة العمليات في قسم األشعة بعيداً عن غرفة العمليات. أما اآلن فأصبح 
من السهل دمج هذه األجهزة والتقنيات داخل غرف العمليات. ويتيح هذا التطور الجديد توسيع إمكانيات اختيار التقنيات والمعدات األمثل 
واألنسب ويعزز جودة وكفاءة التدخل ويزيد من راحة المريض.  

 تمتلك HIrSLAnden تقنيات عديدة 
 CyBerKnIFeمثل روبوت دافنشي و 
 وغرف العملية المدمجة والمزودة 
بمعدات الفحوص.
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مصحاتنا
تتيح مستشفياتنا البالغ عددها 17 مستشفى والتي تمتد من بحيرة بودن زيه شرقاً إلى بحيرة جينيف غرباً أرقى وأفضل الخدمات الطبية. وتتميز جميع مستشفياتنا بجاذبية خاصة لوقوعها في أماكن هادئة وقربها من الطبيعة الخالبة وإطاللتها على جبال األلب وأسلوبها المعماري الفريد 

وتاريخها المثير. لذا فإن مستشفيات Hirslanden تلتزم بأداء خدمات متميزة ورفيعة المستوى بفضل من لديها من أطباء ومختصين مهرة. وذلك كله يصب في مصلحة المرضى الذين يستفيدون من التطور الطبي والمعدات المتقدمة واألجواء المريحة والفريدة. 
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Beds total (inpatient) 155 111 47 168 56 67 62 68 86 196 20 48 28 109 330 126 1,677

Beds in single rooms 64 27 15 39 14 67 12 22 44 59 4 13 3 8 236 30 657

Beds in twin rooms 70 72 17 72 26 0 20 46 42 82 10 28 22 78 94 96 775

Beds in shared rooms 21 12 15 57 16 0 30 0 0 55 6 7 3 23 0 0 245

Beds in special departments

Intensive care unit 12 12 0 0 0 0 0 0 7 6 0 0 0 6 20 8 71

Recovery room/Intermediate care 9 26 9 24 12 0 3 11 19 18 11 14 6 7 15 10 194

Day clinic 17 6 8 8 15 0 6 16 0 17 0 0 0 9 16 16 134

Accident and emergency × × × × × × × × ×

Operating theatres and labour suites

Operating theatres 7 5 3 8 4 6 5 5 8 8 3 5 2 6 14 8 97

Labour suites 2 0 0 4 3 0 0 0 2 3 0 0 0 4 3 2 23

Medical technology

MRI (Magnetic Resonance Tomography) 2 1 0 2 0 0 0 2 1 4 0 1 0 2 6 3 24

CT (Computed Tomography) 2 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 3 2 14

Heart catheter laboratory 3 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 5 3 17

incl. electrophysiology laboratory × × × × × ×

Nuclear medicine 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 5

LINAC (Linear Accelerator incl. CyberKnife) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 7

Surgical robot 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 5

Dialysis beds 6 0 0 10 0 0 0 0 23 13 0 0 0 0 0 12 64

As of 31.3.2017
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أجواء تشجع على الصحة
بغض النظر عن طول فترة إقامتك لدينا، فإنك ستلمس االهتمام الفائق والرعاية المتميزة التي نوليها لتهيئة الغرف والبيئة المحيطة. فالغرف 
تتميز بالرحابة واإلنارة وباحتوائها على أثاث ومقتنيات وقطع فنية حديثة تم اختيارها بدقة وعناية، وهذه أمثلة بسيطة على ما سعينا إلى 
توفيره من بيئة مالئمة تحفز تماثلك إلى الشفاء. كما أن غرفنا المنفردة توفر لك جواً من الهدوء والخصوصية الستقبال أسرتك وزائريك. 
عالوة على ذلك نحن نضمن السرية واألمن والسالمة لكل مريض من مرضانا.  

تناُول الطعام حسب الرغبة الشخصية:  
يعتبر تناول الطعام الجيد جميالً يسديه المرء لجسده وروحه من شأنه أن يحفز تماثله للشفاء. وتتميز وجبات الغذاء التي نقدمها بالتنوع 
والنضارة واللذة، إلى درجة سيصعب عليك معها االختيار. كما أن طباخينا المهرة يفخرون بما يقدمونه من وجبات ومأكوالت لذيذة تناسب 

جميع األذواق والرغبات. 

نحن دوماً إلى جانبك:  
تحرص مجموعة مستشفياتنا في Hirslanden على تقديم خدمة شخصية لجميع ضيوفنا القادمين من مختلف أنحاء العالم، لكي نضمن 
أن إقامتهم لدينا كانت في جو من االرتياح والهدوء وخالية من التوتر والصعوبات. وسنخصص لكم أحد أعضاء فريق رعاية الضيوف 

الذي سيقوم بالترحيب بكم ويجيب عن جيمع األسئلة ويلبي لكم رغباتكم ويكفل لكم الراحة طيلة مدة إقامتكم. 
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 التخطيط إلقامتك 
وعالجك

يمكن للمرضى القادمين من الخارج الراغبين في الخضوع للعالج في سويسرا التوجه إلى Hirslanden International، حيث 
لهم األطباء  المستشفى ويحدد  إقامتهم في  بدء  قبل  الطبية والمالية  المشورة والرد على استفساراتهم  تقديم  المختص على  الطاقم  يشرف 
واألخصائيين المناسبين ويوفر لهم الطريقة األمثل واألسرع للدخول في المستشفى. وبذلك يمكنك التأكد من حصولك على الحل األمثل بما 

يتناسب مع رغباتك الشخصية. 

ويتلقى جميع المرضى خطة عالجية مبدئية وكشف مؤقت بالتكاليف. كما أن الفريق على استعداد تام لتقديم المساعدة لكم في الحصول على 
تأشيرة سفر وأمور السفر األخرى كخدمات السيارات الفارهة )الليموزين( وحجز الفنادق وتنظيم احد المترجمين. 

 نهتم بأدق التفاصيل بما يتناسب 
مع رغباتك الشخصية.

ونحرص دوماً على أن تسير إجراءات االستقبال لدينا بشكل سلس ودون أي صعوبات سواء كانت نفقات إقامتك وعالجك تسدد من قبل 
شركة تأمين عالمية تتعاون معنا أو أي مؤسسة أخرى أو تتحمل دفعها أنت بنفسك. 
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Hirslanden international
يمكنك التواصل مع مركز HIrSLAnden هاتفياً أو عبر الفاكس أو البريد االلكتروني وإطالعنا على رغباتك ومتطلباتك الطبية. 
كما أن موظفينا ذوي الكفاءات سعداء بالرد على استفساراتكم وإيجاد الحل األمثل لكم وهم حريصون على أداء أرقى وأفضل الخدمات 
بكل مهنية واحترام وسرية، حيث يتقنون التحدث باللغة األلمانية واالنجليزية والفرنسية.  

إننا نكرس جميع جهودنا من أجل تلبية رغباتك ورغبات أسرتك الكريمة قبل وأثناء وبعد إقامتك لدينا.

يرجى التواصل معنا على العنوان التالي:

Hirslanden international
+41 44 388 75 75 Tel.

+41 44 388 75 80 Fax.
InTernATIonAL@HIrSLAnden.CH :البريد االلكتروني

www.HIrSLAnden.Com

 للحصول على المعلومات والمساندة 
 يمكنكم التواصل مع طاقم 
HIrSLAnden InTernATIonAL
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الطوارئ
قد يؤدي السقوط أو التعثر في المشي أو أي حركة خاطئة إلى اإلصابة برضوض أو كسور أو حتى حدوث جرح في موضع ما من الجسم. 
نحن على أهبة االستعداد لتقديم العالج لمثل هذه الحاالت، حيث يضم العديد من مستشفيات Hirslanden مركزاً الستقبال الطوارئ، 

يقيم تعاوناً وثيقاً مع قسم خدمات االسعافات من أجل إيصال المرضى إلى قسم الطوارئ بأقصى سرعة ممكنة. 

ويضم هذا القسم أطباء مخصتين وطاقم تمريض مؤهل يؤدون مهام عملهم على أكمل وجه على مدار الساعة. وبفضل التعاون الوثيق القائم 
بين مختلف التخصصات الطبية فإن أقسام الطوارئ قادرة على تقديم العالج الكامل لكل حالة طوارئ تفد إلى المستشفى.  

المستشفيات التالية تضم مراكز الطوارئ:
مستشفى هيرسالندن )Hirslanden(، زيورخ  •
مستشفى بيرمانينس )Permanence(، بيرن  •

مستشفى بياو سايت )Beau-Site(، بيرن  •
مستشفى سالم )Salem-Spital(، بيرن  •

مستشفى سانت أنا )Klinik St. Anna(، لوزرن.  •
مستشفى هيرسالندن )Hirslanden(، آراو.  •

مستشفى بيرشوف )Birshof(، مونشن شتاين )قسم طوارىء للعظام(  •
مستشفى أندرياس )AndreasKlinik(، شام تسوغ  •

مستشفى شتيفانسهورن )Stephanshorn(، سانت غالن.  •
مستشفى إم بارك )Klinik Im Park(، زيورخ  •

مستشفى سيسيل )Cecil(، لوزان  •
مستشفى ال كولين )La Colline(، جنيف   •





Hirslanden HosPital GroUP
HIrSLAnden InTernATIonAL
BoULeVArd LILIenTHAL 2 
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