
ةالشركة العالمية للخدمات الطبية والعلجي        

                                              اهداف الشركة                                              

ة متكامل من الخدمات الطبية والعلجيبرنامجتامين ـ 1ـ        -

حدى الشركات المتميزة في مجال العناية بالمرضى والمصحات ومراكز التأهيل للمعوقينـ أ2ـ        
التي تعتمد على افضل وأحدث المعايير الطبية العالميةو  ةاللماني

تأمين التأشيرات والقامة والعلج والترجمة وغير ذلك مما يسهل للمرضى أمورهم في المانيا, بدأ منـ 3ـ  
المطار مرورا بالمستشفى وحتى الرجوع الى البلد ثم لدينا خدمة المواصلة مع المريض وهو في بلده من

العلج)؟ناحية تكملة العلج أو ارسال المستلزمات المطلوبة ( خدمات مابعد    

الستشارات  الطبية لكل الجنسين حيث نمتلك طاقما نسائيا متخصصا تراعي الشريعة السلميةـ 4ـ  
.والخدمات الخرى مرورا بالعلج والفندق وغيرها

 ساعة حيث يتم تزويدهم بالوسائل24 ساعة/ 24طاقمنا الداري متوفر وتحت طلب المرضى ـ 5ـ
الضرورية للتواصل معنا وتلبية احتياجاتهم الخدمية بمجرد حصولنا على التقارير الطبية للمريض يقوم

بالستشاراتطاقمنا الطبي المتخصص والذين يحملون درجات عليا في الطب وفي كافة التخصصات 
الطبية اللزمة وفق تقاريركم المرسلة من بلدكم ثم نقوم بتقدير تكاليف العلج مع معاملت التاشيرة ثم النقل

 .من المطار وحتى الفندق والترجمة وغيرها لترسل الى حضراتكم بكل شفافية وسرعة

 نسعى في الخدمات الطبية الى التميز في كل مانقدمه لكم

طاقم طبي متخصص وفق خطة طبية مدروسة من قبل امهر الطباء بما يتناسب مع حالتكم الصحية وكذلك
غرف اقامة سريرية مريحة تلبي حاجاتكم الشخصية ووجبات غذائية جهزت خصيصا لتتلئم والوضع

.الصحي للمريض وتراعي تعاليم الشريعة السلمية

ترجمة متخصصة , التزام بالمواعيد , دقة في التنظيم , تواصل على مدار الساعة , شفافية في التكاليف ,
التواصل معكم بعد انتهاء العلج مع تزويدكم بالمعدات الطبية الضرورية والمطلوبة والتي تتلئم مع

وضعكم – النصائح والرشادات الطبية والتي تضمن المحافظة على وضعكم الصحي والمواظبة على تناول
الدوية والوصايا الطبية يتم كتابتها باللغة العربية واعطائها للمرضى لكي يتسنى له الطلع بسهولة عليها

.واللتزام بها



الستشارة الطبية والعلجية

يقوم الطاقم الطبي المتخصص ومن خلل الترجمة التي يقوم بها للمريض باحاطته بكل مصداقية وشفافية   
بالطلع على الستشارة الطبية الخاصة به ومايتم التواصل بعد ذلك من خطة للعلج في المانيا كما تتيح

شركتنا من معلومات حول مستوى التطور العلجي والتقني في المستشفيات ومراكز التاهيل في المانيا
وذلك ينطبق على كل الجنسين فلدينا طاقم طبي متخصص للعوائل والطفال وفي كافة المجالت (العظام

والكسور,السنان,الجراحة,امراض السرطان والشعاع الكيمياوي , الباطنية,امراض العيون وغيرها)ا

المستلزمات الطبية

نقوم بتوفير الجهزة والمستلزمات الطبية وكل الجنسين مع مراعاة شرح استعمال هذه الجهزة    باللغة
العربية وتوفيرها حتى بعد العودة للوطن حيث يتم التواصلعبر شركتنا من حيث توفير كل ما يلزم المريض

من اجهزة ولوازم التضميد وغيره

 العلج الطبي والرعاية

يقوم طاقمنا الطبي بدور الوسيط بين المرضى والمصحات والمشافي والطباء المختصين في المانيا اي
العلج بعد العمليات حيث تقدم شركتنا افضل المكانيات العلجية وفي احدث المستشفيات والتاهيل التي

تراعي افضل المعايير ووفق احدث طرق في عالم الطب في المانيا

يقوم طاقمنا المدربون والمتقنون للغتين اللمانية والعربيةوالذين يتمتعون بدراية كاملة في مجال الرعاية
الصحية بمرافقتكم وتلبية جميع رغباتكم واحتياجاتكم وتوفير النقل اللزم واللتزام بالمواعيد المطلوبة
لخدمتكم حيث نرغب بالرتقاء بخدماتنا ومن خلل الخلص في عملنا وتوفير الدقة والتقان كما اننا

نحرص على سرية العمل مع المرضى ومن خلل تعاملنا معهم ومن كل الجنسين والحفاظ على البيانات
والمعلومات الشخصية

يمكننا تحديد مواعيد العلج باقصى سرعة ممكنة ومتاحة وكذلك في حالت الطوارئ نستنفر الطاقم جميعا 
لخدمتكم في غضون ساعات فقط



الخدمات السياحية في مدن المانيا

كما نستطيع ان نوفر ومن خلل مكتبنا رحلت سياحية,تسوق, شراء هدايا, حمام تركي, مطاعم اسلمية
وغير ذلك ومراعات كل الجنسين من حيث المرافقة

ان مكتبنا المتخصص في العلج والتاهيل الصحي يعمل بكل طاقاته لبلوغ رضى الزبائن الكرام وتوفير كل
 مايستلزم من تذاكر وتنقل داخل المانيا والترجمة والفنادق وغير ذلك

 نحن نعمل جنبا الى جنب مع العديد من المستشفيات اللمانية (الجامعية, والممارسات الطبية, الخ)ا

استلم الخدمة من المطار حيث تبدأ خدماتنا في البدء في ايداع المريض في القامة المتفق عليها في فندق او
 شقة ثم يتم التخطيط لجراء الفحص الطبي الول في واحدة من المستشفيات )الجامعة ,الممارسات الخاصة

ورعاية المريض في حين يبقى في المستشفى ومراقبته ومرافقة  العائلة او الصدقاء من قبل  موظفينا ,
   السائق ,المترجم وفقا للنص المتفق عليه

نقوم بتمديد القامة عند الضرورة ايضا في دوائر القامة حيث يتم مرافقة المريض من قبل موظفينا وتقديم
خدمات النقل والترجمة كما يتم مراعاة الغذاء في المستشفيات وخارجها ووفق الشريعة السلمية ولكل

الجنسين

 نتمنى لكل المرضى الشفاء العاجل 

وان شاء ا سنقوم بخدمتكم حسب توقعاتكم لنكم بايدي امينة

 الشركة العالمية للخدمات

   الطبيــة والعلجيــة

 



 


