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أنت تثق - نحن نعالج

 سنة من الخبرة والنتائج
اإليجابية الناجحة



 التشخيص. العالج. إعادة
التأهيل

 أعصـاب. قلبيـة. غـدد صمـاء. داخليـة. أطفـال. نفسيـة.
الحمـل والتـوليـد. نسـائيـة. الكـلى والجهـاز البـولـي.

 الدماغ

العامود الفقري

القلب 

 الجهـاز الوعـائي

الغدد الصماء

الكلى

الكبد

األطراف السفلى

 األطراف
العليا

العضو الذكري

.



نحـن نعـالج
 أمـراض القـلب واألوعيـة الدمويـة من غير الحـاجة للتـدخل الجراحـي

الضغـط، اوجـاع الرأس، الشقيقـة، الصداع النصفـي.

 السكـري–تنظيـم مسـتـوى السـكر في الـدم. عالج واستعـادة عمـل جميـع
 أجهـزة الجسـم وأعضـاءه المتضـررة من السكـري ) األوعيـة الدمويـة،

) الكلـى، العيـون، األطـراف

السـمنـة

العقـم عنـد الرجـال والنسـاء

الضعـف الجنسـي وضعـف اإلنتصـاب عنـد الرجـال

 عـالج األطفـال الـذين يعـانون من تـأخر بالنمـو ، التـوحد ، متـالزمة
داون ، الشـلل الدمـاغي ، التخـلف العقـلي عند االطفـال

 إعـادة التـأهيـل العصبـي بعد السـكتـة الدماغيـة / النوبـة القلبيـة ، إعـادة
التـأهيـل العصبـي بعد إصابـات الدمـاغ

 عـالج مـرضى الغيبـوبـة وإعـادتـهم إلى حيـاتهم الطبيعيـة والرعايـة
الذاتيـة ألنفسـهم

أمـراض الجهـاز العصبـي

إعـادة التـأهيـل النفسـي بوجـود أمـراض الدمـاغ

عـالج األمـراض الوراثيـة النفسيـة العصبيـة ؛

عـالج الشيخـوخـة المبكـرة

عـالج العمـود الفقـري والمفـاصـل والعضـالت

 تكلفـة العـالج: من 6000 $ إلى 15000 $

 يتـم انتقـاء برنـامج عـالجـي أو برنامـج إعـادة تأهيـل 
لكل مريـض بشكل فـردي يكـون خاص به وبحـالتـه



التشـخيـص الشـامـل
الكشـف المبـكر لمخـاطر أمـراض القـلب واألوعيـة الدمويـة

 الكشـف عن قابليـة اإلصابـة بأمراض السـرطـان قبـل ظهـور
الـورم وأيضـا العـالج بعـد إزالـة الـورم

 تشـخيـص شـامـل لتقييـم نظـام القـلب واألوعيـة الدمويـة
ووضـع أفضـل الطـرق العـالجيـة واألكثـر فعـالية

 األجهـزة الحديثـة والمؤهـالت العـاليـة وخبـرة أطبـائنـا تضـمن
لكـم أفضـل النتـائج



 برامـج عالجيـة شـاملـة إلسـتعـادة عمـل
وعـالج جميـع أجـهزة الجسـم وأعضـاءه

 البـرامـج من اختـراع وتطـويـر العـلمـاء األوكـران ، تقنيـات العـالج
الفـريـدة من نوعهـا ، حاصليـن على براءات اختـراع في أوكرانيـا

األوعيـة الدمـويـة 

القلبيـة 

الجهـاز التنفسـي 

الجهاز العصبـي المـركـزي 

أعصـاب العمـود الفقـري 

الجهـاز العصبـي المحيطـي 

النطـق عند األطفـال 

النطـق عند البـالغين 

النفسـيـة عند البـالغيـن 

النفسـيـة عند األطفـال 

المفـاصـل 

العمـود الفقـري 

المنـاعـة 

الصحـة اإلنجـابيـة 

الجهـاز البـولـي والتنـاسلـي 

الحسـاسيـة 

الغـدد الصمـاء: مرض السكـري 

الغـدد الصمـاء: السـمنـة 

الـوراثيـة 



األمـراض الوراثيـة وصحـة األسـرة
 قـام علمـاء عيادة األوعيـة الدمـويـة الصحيـة خـالل وقـت
طويـل ببحـوث طبيـة لحـل مشـاكـل األمـراض الوراثيـة

 تميـل األمـراض الوراثيـة التي تبقـى من دون عـالج إلى
 التـدهـور أكثـر مع كـل جيـل جديـد ، ممـا يـؤدي إلى

انحطـاط الجنـس

 األمـراض الوراثيـة التـي تتعـامـل معهـا عيـادتنـا اليـوم
بنجـاح هـي

 عيـادة األوعيـة 
 الدمويـة الصحيـة - إنهـا

 فرصـة إلنجـاب أطفـال
 أصحـاء ، والمسـاعـدة

 فـي التغـلب علـى
 المشـاكل الوراثيـة

 الخطيـرة وتكـوين أسـرة
سـليمة وسـعيدة

.

.

.

:
 السـكـري 

السـكتـة الدمـاغيـة 

الضغـط 

السـمنـة 

األمـراض السـرطـانيـة 

التـوحـد 

التخلف العقلي 

بيـلة الفينيـل كيتـون 

متـالزمـة داون 

 واألمـراض الوراثيـة 
األخـرى للجهـاز العصبـي



اليـوم األول )5 ساعات)

    اليـوم الثـاني إلى التـاسـع ) 3 ساعات)

  اليـوم العـاشـر ) 5 سـاعـات)

  اليـوم الحـادي عشـر إلى التاسع عشر) 3 ساعات)

اليـوم العشـرون ) 5 سـاعـات)

مخـطط نظـام العـالج )من 20 يومـا)

تشـخيـص شـامـل

إشـراف وكشـف طبـي

إشـراف وكشـف طبـي

إشـراف وكشـف طبـي

اإلجـراءات الطبيـة اليـوميـة

اإلجـراءات الطبيـة اليـوميـة

 إلجـراءات الطبيـة اليـوميـة

اإلجـراءات الطبيـة اليـوميـة

إختبـارات حقنيـة

تشـخيـص إختبـاري شـامـل

النصـائـحالتخـريـجتشـخيـص إختبـاري شـامـل

مراقبـة وتعديـل البـرنـامج العـالجـي

 تشـخيـص إختبـاري بعد الحقـن



 عيـادة األوعيـة الدمويـة
الصحيـة هـي

أكثـر مـن 20 عـاًمـا من ثقـة وتقـديـر المـرضى 

 إنقـاذ عشـرات األرواح للمـرضى المصـابيـن بأمـراض 
خطيـرة ومئـات المـرضى الـراضيـن عن النتيجـة العـالجيـة

 المختصيـن المـؤهـلين تأهيـال عاليـا ، دكاتـرة العـلوم 
الطبيـة ، البـروفيسـورات

 تقنيـات فريـدة للتشـخيـص المبكـر لألمـراض والعـالج ، 
والتي ليـس لهـا نظـائر في العـالم

نهـج شـخصـي وعـالجـي لكـل مريـض 

 تجـربـة هـائلـة فـي العمـل مع المـرضى الذيـن يعـانون من 
أمـراض مختلفـة

متـابعـة طبيـة أثنـاء اإلقـامـة بالخـارج 

هذه فرصـة فريـدة لتصبـح بحـق بصحـة ممتـازة 

 تقنيـات التشخيـص والعـالج الحصـريـة واإلستثنـائيـة
محميـة ببـراءات اختـراع من أوكرانيـا وروسيـا



  العيـادة في العاصمـة األوكرانيـة
كييـف ، ذات موقـع ممتـاز

مطـار كييـف يبعـد 15 دقيقـة

 منطقـة ذات بنيـة تحتيـة حديثـة وجميلـة تبـعد–15 دقيقـة عن مـركـز

المدينـة

 المجمـع الدولـي المتعـدد الوظـائف ومدينـة المعـارض–إكسـبـو سنتـر

أوكرانيـا

 حديقـة المنـاظر الطبيعيـة » فيـوفـانيـا»

 حديقـة الطبيعـة الوطنيـة » غاالسـيفسـكـي»

 المتحـف الوطنـي للعمـارة الشـعبيـة والحيـاة األوكـرانيـة » بيـراغـوفـا»

 فنـادق حديثـة مـع منطقـة سـبا. ومطـاعم عـديدة بمطـابخ أوروبيـة

وعربيـة

 نحـن نتحـدث لغتـك
 يتحـدث موظفـو العيـادة: اإلنجـليزيـة،

 الروسيـة، األلمـانيـة والعربيـة ، ويمكننـا
 توفيـر خدمـات االستقبـال والتنقـل

والمرافقـة أثنـاء اإلقـامـة في أوكرانيـا



 التراخيـص و براءات
االختـراع
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عيـادة األوعيـة الدمويـة الصحيـة
تتمنـى لكـم الصحـة وطـول العمـر

Welcome 
to 

Ukraine
مرحبًـا بكـم فـي أوكرانيـا


