العـالج الطبـي في ألمانيا

إن التحدي الذي نعمل جاهدين وبكل سرور لكسبه
في مؤسسة سانت لوكاس الكاثوليكية هو
االلتزام بأعلى درجات الجودة في الرعاية الطبية
والفحوصات التشخيصية الوقائية وتوفير أكبر راحة
ممكنة لمرضانا.
يعالج أطبائنا بشكل صارم طبقا إلرشادات
وتوجيهات الجمعيات الطبية المتخصصة والتي
تستند إلى أحدث التطورات في ميادين الوقاية
والتشخيص والمعالجة .تتم بشكل منتظم
مواصلة تكوين وتدريب ممرضاتنا واألعضاء
اآلخرين من قسم التمريض .تعتبر أعلى معايير

النظافة الصحية وأحدث المعدات والتجهيزات
التقنية من األمور البديهية المفروغ منها.
تخضع كل مؤسساتنا إلدارة للجودة .تتم مراقبة
عملها من طرف مؤسسات مستقلة وهي
مصدقة ومجازة من طرف التعاون من أجل
الشفافية والجودة في القطاع الصحي ()KTQ
ومن طرف الجمعية األلمانية للسرطان.
يعتبر التعاون ودمج الكفاءات من مبادئنا
التوجيهية .يتم تأمين عالج المرضى الخارجيين
(الغير مقيمين في المستشفى) من خالل ترابطنا
مع المركز الطبي في مستشفى سانت جوزيف.
تجسد عضويتنا في مركز عالج أمراض األمعاء
في منطقة الرور ( )Darmzentrum Ruhrانخراطنا
في الميدان الجامعي وفي قطاع البحث العلمي.
ينظم أطبائنا بشكل مستمر اجتماعات حالة متعددة
االختصاصات ويحسنون تعاونهم في حلقات
الجودة.
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في قلب منطقة نهر الرور  -والتي تعتبر أكبر تجمع
حضري في ألمانيا  -تقدم المصحات الثالثة التابعة
للمؤسسة الكاتوليكية سانت لوكاس خدمات طبية
اختصاصية متطورة جدا وملتزمة بشكل صارم
بأحدث المعايير .يمكن الموقع المركزي للمصحات
من تقديم رزمة واسعة من الخدمات الطبية التي
تلتزم بالمعايير القياسية للعالج في ألمانيا أيضا
للمرضى من دول وجنسيات أخرى.

تنظيم السفر والرعاية في عين المكان

يمكن الوصول بسهولة من مختلف أنحاء العالم
إلى منطقة الرور بفضل موقعها المركزي .تتوفر
مؤسسة سانت لوكاس الكاثوليكية على مكاتب
اتصال في هذه الدول التي يأتي منها المرضى
إلى ألمانيا .يمكنكم الحصول هناك على معلومات
حول خدماتنا الوقائية والعالجية .ستتم مساعدتكم
في بلدكم األصلي فيما يتعلق بالتحضيرات
الضرورية وتنظيم السفر .يمكن عموما أن يتولى
مترجمون رعاية المرضى من الدول األخرى .يمكنكم
أن تقوموا في مكاتبنا االتفاق على المواعيد،
تنظيم رحلتكم االستفسارعن الخيارات وأن تطلبوا
أيضا تقديم عرض لكم.
توجد خطوط طيران ممتازة إلى دورتموند أو
دوسلدورف .يمكن إحضاركم من المطار ورعايتكم
من طرف عضو في فريق مؤسسة سانت لوكاس
الكاتوليكية يتكلم اللغة اإلنجليزية.

من أجل المساعدة في تنظيم عالجكم وسفركم
يرجى من فضلكم اإلتصال بـــ:
شركة مؤسسة سانت لوكاس الكاثوليكية ،ش.م.م.
()Catholic st. Lukas society
فيلهيلم – شميدت شتراس 4
ألمانيا –  44263دورتموند
االتصال
خدمات المرضى الدوليين
محمـد الحمدي
Mohamed El-Hamdi
تليفون+49 (0) 231 4342-3666 :
الفاكس+49 (0) 231 4342-3009 :
االيميلmedtravel@lukas-gesellschaft.de :

العالج
الطبي
في ألمانيا
الجودة
هي فلسفتنا

الخدمات الوقائية

الخدمات العالجية

حزمات خدمات طبية

يزداد بشكل مستمر وعي الناس بأن عليهم
شخصيا تحمل المسؤولية عن صحتهم .ال يوجد
أي إنسان في منجى من المرض ،غير أنه بإمكان
كل إنسان اتخاذ االحتياطات.
تقدم مؤسسة سانت لوكاس الكاثوليكية
وشركاءها إجراءات وتدابير وقائية شاملة للمرضى
من جميع أنحاء العالم .تمكن الخطوط الجوية
الجيدة التي تربط دورتموند بالمناطق األخرى من
زيارتنا وإجراء عدة فحوصات طبية في يوم واحد
فقط .يتم أثناء هذا الكشف عن الجسم من الرأس
إلى القدم.

سواء أتعلق األمر بفتق ،بسرطان في األمعاء،
بالسكري ،بمشاكل في البروستات أو بركبة
صناعية وكيفما كان العالج الذي تريدونه أو من
الواجب عليكم إجراؤه ،فإنه بإمكانكم تنفيذ العالج
لدى مؤسسة سانت لوكاس الكاثوليكية طبقا
ألحدث المعايير األلمانية ولمتطلبات الجودة .نحن
ننفذ جميع طرائق العالج والتشخيص الحديثة.

الفحص الطبي العام لوكاس
· المريض الخارجي (الغير مقيم بالمستشفى)
· المدة :يوم واحد
· البداية :باالتفاق على ميعاد
· يتم إجراء الفحص من طرف اختصاصي
· االستطباب األخير مع طبيب/أطباء
· يتم إصدار جميع الوثائق والفاتورة في نفس اليوم

تضمن مقاييس الجودة العالية والرعاية الشاملة
للمرضى واجتماعات الحالة مع أخصائيين من
مختلف االختصاصات أمثل عالج .إننا نقدم جميع
الطرائق الجراحية والتشخيصية.

لوكاس إكونوم
· المريض الخارجي (الغير مقيم بالمستشفى)
· المدة :من  1إلى  3أيام
· يتضمن اختصاصا واحدا
· البداية :باالتفاق على ميعاد
· يتم إجراء الفحص من طرف اختصاصي
· االستطباب األخير مع أطباء
· يتم إصدار جميع الوثائق والفاتورة يوم المغادرة
· يتضمن اإلحضار والنقل من وإلى مطار
دورتموند & دوسلدورف
· شقة :متوفرة ابتداء من  60يورو في الليلة

أمثلة للخدمات المطلوبة األكثر شيوعا :
· فحص القلب
· الفحص التنظيري للسبيل المعدي المعوي
· تنظير القولون بالتصوير المقطعي المحوسب
· التصوير المقطعي المحوسب وفحص كل
الجسم بالرنين المغناطيسي النووي
· التصوير المقطعي باإلصدار البروزيتوني
· فحص الرئة
· تصوير الثدي الشعاعي
· فحص السرطان
· فحص تخلخل العضام
· فحص البروستات

الخدمات المطلوبة بشكل خاص هي:
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

مفصل اصطناعي للحوض
فحص القلب والدورة الدموية
فحوصات بالتصوير المقطعي المحوسب
وبالرنين
المغناطيسي
جراحة المعدة واألمعاء
الفحوصات الوظيفية للمرارة واستئصالها
المثانة البولية
استئصال غدة البروستات
عالج سرطان األمعاء
العالج باألشعة
المسرع الخطي
تنظير جوف البطن والمعدة
جراحة سرطان الثدي
استئصال الرحم
جراحة األعين للتخلص من الساد (الماء األبيض).

(األسعار عند الطلب)

لوكاس كومفورت
· المريض الخارجي (الغير مقيم بالمستشفى)
· المدة :من  3إلى  5أيام
· يتضمن  3اختصاصات
· المواعيد متوفرة بعد إخطار قصير
· يتم إجراء الفحص من طرف طبيب معالج
· االستطباب األخير وخطط العالج الممكن مع أطباء
· يتم إصدار جميع الوثائق والفاتورة يوم المغادرة
· يتضمن اإلحضار والنقل من وإلى مطارات أو
مدن تبعد
تقريبا حتى  300كيلومتر
· يتضمن اإلقامة في الشقة مدة أقصاها  5أيام

لوكاس دولوكس (النخبة)
· المريض الخارجي (الغير مقيم
بالمستشفى) أو الداخلي
· المدة :من  5إلى  01أيام
· يتضمن  5اختصاصات
· يقود طبيب رئيسي جميع الفحوصات
· االستطباب األخير وخط
العالج الممكن مع أطباء
· يتم إصدار جميع الوثائق والفاتورة يوم المغادرة
· استقبال الشخصيات الكبرى في المطار
· خدمة السواق
· اإلقامة في غرفة جناح دولوكس +
·  1غرفة إضافية لمرافق واحد
· أولوية في المواعيد وحسب الرغبة
· الليلة األولى في فندق  4أو  5نجوم
· قائمة طعام مفتوحة من الالئحة
· يشمل جولة للتسوق والسياحة واالستطالع
· يشمل المترجمين والسواقين
لمحة إجمالية عن امتيازاتكم
· تخطيط وتنظيم ذات كفاءة عالية
· طرائق وعمليات راسخة ومنظمة
· فحوصات ومشاورات طبية عالية الجودة
· مرونة وأوقات انتظار قصيرة
· خدمة فردية وشخصية
(رعاية كاملة من طرف شخص واحد مختص)
· كل االختصاصات الطبية المهمة في مؤسسة واحدة
· أطباء وفريق متعدد اللغات
· شامل للنقل من وإلى المطار
· شقق بالقرب من المستشفى
· جاهزية  42ساعة في اليوم و  7أيام في األسبوع

