
مستشفيات شميدر
لطب الجهاز العصبي وإعادة التأهيل العصبي

high quality in neurological rehabilitation

مستشفياتنا: شعار 
ال تفقد األمل!





ستة أسباب الختيار مستشفيات شميدر

ما الذي يجعل العالج في مستشفيات شميدر مميزا جدا؟

  رعاية شخصية للمرضى وأقربائهم: مراكز عالجية صغيرة، مستوى جيد من الرعاية

  تبادل متعدد التخصصات بين األطباء والمعالجين وفريق التمريض في تحقيق األهداف 
العالجية للمرضى

  فخامة طبية وعالجية لمستشفيات شميدر، مثال من خالل االرتباط الوثيق بين البحوث العلمية 
والتطبيق العملي

  نتائج جيدة جدا في اختبارات الجودة: على سبيل المثال، حازت مستشفياتنا في كونستانس 
وهايدلبيرغ على 9 نقاط من 10 في االختبار التفقدي للمؤسسة األلمانية للتقاعد

  أحدث األجهزة التشخيصية والعالجية )على سبيل المثال نظام „فيكتور“ لتمرين المشي، 
والتصوير بالرنين المغناطيسي - تسال 3(

  صالة استراحة خاصة للمرضى الدوليين وأقربائهم

شخصية رعاية  الجودة مستويات  متميزة أعلى  الثقافات راحة  بين  التفاعل  كفاءة  علمية  بحوث   1950 عام  منذ  خبرة 



المحتوى

التشخيص
أجهزة التشخيص على مستوى
تقني جامعي عالي وتشمل
كافة مجاالت العالج.

كفاءاتنا الطبية
مفهومنا العالجي شامل،
ومتعدد التخصصات وابتكاري.

 

أطباؤنا
مستشفيات شميدر تعالج المرضى

في كافة مراحل أمراض الجهاز 
العصبي ودرجات حدتها.

االستطباب
جميع أمراض الجهاز العصبي 
المعروفة تتم معالجتها لدينا، وهناك
أقسام خاصة لبعض األمراض.
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28 أنشطة ترفيهية
30 االتصال | العناوين

العالج
توفر مستشفيات شميدر نطاقا عالجيا واسعا

يشمل أكثر من اثني عشر أسلوبا للعالج إضافة
إلى استراتيجيات عالجية ابتكارية.

مستشفياتنا
تقع مستشفياتنا في مناطق تتميز بطبيعة خالبة: على ضفاف
بحيرة كونستانس، وبالقرب من مدينة شتوتغارت وضواحيها، 

وعلى أطراف محمية طبيعية في مدينة هايدلبرغ الجامعية.

غرف المرضى
األقسام الدولية لمستشفيات شميدر توفر غرفا 

حديثة وتجهيزات ممتازة وخدمات مريحة 
عالية الجودة.

في قلب أوروبا
بفضل موقعها القريب من سويسرا والنمسا وفرنسا

تتيح مستشفياتنا إمكانيات مثالية للقيام بأنشطة ترفيهية متنوعة. 
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شعار مستشفياتنا
ال تفقد األمل!

شعار مستشفياتنا يهدف إلى تحفيز المرضى
على عدم االستسالم، ومواصلة كفاحهم الشخصي 

من أجل تحسين الوظائف العصبية. إنه يهدف
إلى منح المرضى القوة واألمل، ودعم أسرهم 

أيضا لكي يتمسكوا دوما بأهداف العالج.

>



مرحبا بكم!
السيدات والسادة،

أعزاءنا المرضى واألقارب،

مستشفيات شميدر تتبع منذ عقود هدفها الطموح الرامي 
إلى توفير العالج األفضل لمرضى الجهاز العصبي. ومنذ 

عام 1950 نتمتع بالريادة في جودة إعادة التأهيل العصبي، 
وتمكنا منذ ذلك الحين من اكتساب شهرة ممتازة على 

الصعيد الدولي.

وما يجعلنا فخورين هو إقبال عدد كبير جدا من المرضى 
من كافة أنحاء العالم على خدماتنا الطبية كل عام. الثقة 

التي يضعها فينا المرضى تلزمنا بتقديم أفضل عالج لهم. 
العالج يكون دائما مخصصا لكل مريض على حدة حسب 

حالته المرضية. والعالج يتم وفقا ألحدث المعارف العلمية 
واألساليب العالجية.

هدفنا هو منح مرضانا نوعية حياة جديدة. ومن أجل ذلك 
نقدم أفضل ما لدينا.

مع أطيب التحيات

باول-غيورغ فريدريش
المدير التنفيذي

باول-غيورغ فريدريش
المدير التنفيذي



89

الكفاءات

الخبرة، التقدم، اإلنسانية
الخبرة والتقدم واإلنسانية هي أهم األسس لدينا التي 

يقوم عليها عملنا. ومنها تنشأ الثقة –  الثقة في العالج، 
وفي األطباء والمعالجين والممرضين. هكذا فقط نستطيع 

معا تحقيق هدفنا الرامي إلى منح مرضانا نوعية 
جديدة من الحياة.

البحوث
بالتعاون مع جامعة كونستانس أسست مستشفيات شميدر 

في عام  1997 معهد لوريا لعلوم إعادة التأهيل والبحوث 
الصحية، والذي أجرى منذ ذلك الحين العديد من البحوث في 

مجال إعادة التأهيل العصبي. وسنويا تمنح جائزة مؤسسة 
شميدر للعلماء الشباب في هذا المجال. وبجانب ذلك هناك 

تعاون بحثي في مجاالت كثيرة مع المستشفيات الجامعية 
في فرايبورغ، وهايدلبرغ، وتوبنغن، ومانهايم، وماغدبورغ.

ومع هذه المستشفيات الجامعية نجري بحوثا من أجل 
مرضانا. مهمتنا هي تطوير طرق العالج باستمرار وتحقيق 

ابتكارات عالجية جديدة.

كفاءاتنا الطبية

تقدم مستشفيات شميدر العالج لمرضى الجهاز العصبي
بكافة درجات شدة المرض، وفي جميع مراحل اإلصابات 

الحادة وإعادة التأهيل. كوننا نتمتع بالريادة في جودة العالج 
يبرز دورنا في وضع معايير طبية وعالجية نطورها باستمرار 

مع معهد البحوث التابع لنا.

الماضي والحاضر
في عام 1950 أسس األستاذ الدكتور فريدريش شميدر أول 

مستشفى في مدينة غايلينغن على الحدود السويسرية. 
األستاذ الدكتور فريدريش شميدر، الرائد في إعادة التأهيل 

العصبي، كان على قناعة بأنه من خالل عالج تخصصي 
ومكثف يمكن تحسين االختالل الوظيفي لألعصاب، حتى 

بعد وقت طويل من تضرر الدماغ. فرضية يمكن اليوم 
ألبحاث الدماغ إثباتها.

اليوم تقدم مستشفيات شميدر بطاقمها المكون من 
حوالي 2000 موظف العالج في ستة مواقع في جنوب 
ألمانيا لحوالي 14000 من مرضى الجهاز العصبي. خبرتنا 

الممتدة لسنوات عديدة في مجال عالج المرضى الدوليين، 
ومعايير الجودة العالية، ورغبتنا في تقديم األفضل كل يوم، 

هي ما يميز سمعتنا الدولية الممتازة.

>
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الكفاءات

أعلى مستويات الرعاية الطبية، واستراتيجيات عالج مبتكرة واإلنسانية 
كمحور أساسي للعالج - هذه هي أسس استراتيجية العالج المخصص والفردي

في مستشفيات شميدر.

>
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مرحلي نموذج 

النموذج المرحلي

نموذج العالج المرحلي ينظم كافة جوانب إعادة التأهيل 
العصبي اعتمادا على درجة شدة المرض ومدته. هذا 

ر من قبل مستشفيات شميدر وتم اختباره  النموذج طوِّ
علميا، وهو اليوم معيار عالج مثالي في ألمانيا.

المرحلة 1: عالج األمراض الحادة
عالج األمراض الحادة يتم بعد حادث أو مرض، وإذا لزم األمر 

في ظروف العناية المركزة. والمهم هو مساعدة المريض 
على وجه السرعة. الساعات األولى بعد حدوث إصابة 

عصبية حادة ورعاية المريض خالل هذه الفترة تحظى بأهمية 
كبيرة. إذ غالبا ما تكون الوظائف الحيوية محدودة في هذه 
الحالة. ومن الضروري جدا معالجة المريض بسرعة وبكفاءة 

طبية أيضا، مثال في قسم السكتة الدماغية.

المرحلة 2: إعادة التأهيل المبكرة
في إعادة التأهيل المبكرة يتم عالج مرضى اإلصابات البالغة 

وتحفيز إعادة التأهيل. هؤالء المرضى يحتاجون بسبب 
إصاباتهم الحادة إلى تدابير عالجية مكثفة ومراقبة مركزة. 
العديد من الطواقم العالجية المختلفة )أطباء من مختلف 

التخصصات، معالجون، ممرضو العناية المركزة، وأخصائيون 
اجتماعيون ...( يعملون مع المرضى وأقربائهم من أجل 
إستعادة الوظائف الحيوية، والقدرات الحسية والحركية، 

والتناسق، وكذلك الوظائف العقلية والمعرفية والنفسية. 
األسّرة الخاصة بالتنفس، وتجهيزات العناية الطبية المركزة 

ضرورية في هذه المرحلة.

المرحلة 3: التحفيز المبكر
يتركز العالج في المرحلة الثالثة )إعادة التأهيل ما بعد 

األساسي( على تعزيز القدرات اليومية. يكون هنا المرضى 
قادرين على التعاون وفي حالة صحية مستقرة، لكنهم في 
بعض األحيان ال يزالون بحاجة لعناية تمريضية كبيرة. ضمن 

فرق متعددة التخصصات يعمل أطباء ومعالجون وممرضون 
وأخصائيون اجتماعيون معا من أجل تطوير عالج خاص 

وفردي يتناسب مع حالة كل مريض.

المرحلتان 4/ 5: المعالجة على التوالي
في المرحلتين الرابعة والخامسة يتم اإلعداد لإلدماج 

المهني. يكون هنا المرضى قادرين على ممارسة نشاطهم 
اليومي بشكل مستقل إلى حد كبير. في المرحلتين 4 / 
5 يتم مثال التركيز على اختبار القدرات العملية والمهنية، 

ولكن يتم أيضا تدريب الوظائف العقلية والنفسية والنشاط 
االجتماعي والترفيهي. وبجانب الدعم المهني أو إعادة 
التأهيل المهني يمكن تحقيق إعادة اإلدماج الكامل في 

البيئة المهنية.

>
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NRP-I* NRP-S* NRP-M* NRP-M Day Care*

المرحلة 1
عالج األمراض الحادة

المرحلة 2
إعادة التأهيل المبكرة

المرحلة 3
التحفيز المبكر، إعادة التأهيل 
ما بعد األساسي

المرحلتان 5/4
إعادة تأهيل عامة
معالجة على التوالي

إعادة تاهيل في العيادات الخارجية 

اإلعداد إلعادة 
اإلدماج المهني

دعم قدرات 
الحياة اليومية

إعادة التأهيل المبكر للقدرات 
الحركية والمعرفية

استرداد الوظائف الحيوية،
تمريض العناية المركزة

العالج في المستشفى إعادة التأهيل

 NRP-I :برنامج إعادة التأهيل العصبي- عناية مركزة *
NRP-S :برنامج إعادة التأهيل العصبي- لمرضى إصابات الدماغ الخطيرة *

NRP-M :برنامج إعادة التأهيل العصبي- لمرضى إصابات الدماغ المتوسطة *
NRP-M Day Care :)برنامج إعادة التأهيل العصبي- لمرضى إصابات الدماغ المتوسطة )رعاية يومية *

مرحلي نموذج 
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أطباؤنا

فريق رؤساء األطباء 

أطباؤنا أخصائيو طب أعصاب متمرسون. إلى جانب 
كفاءتهم الطبية وحبهم لمهنتهم يضمنون جودة معاييرنا 

العالجية في طب األعصاب وإعادة التأهيل العصبي، 
ويعملون منذ سنوات على تطويرها باستمرار من خالل 

بحوثهم ومجاالت تخصصهم الرئيسية. 

 مستشفيات شميدر ألنسباخ 

د. طبيب ميشائيل كابس هو نائب المدير الطبي لقسم إعادة التأهيل المبكر، الذي 
ُيعالُج فيه مرضى اإلصابات العصبية البالغة. يملك خبرة لسنوات عديدة في مجال 

رعاية المرضى الدوليين. من بين مجاالت تخصصه الرئيسية طب العناية العصبية 
المركزة، والفطام عن جهاز التنفس االصطناعي )Weaning(، وإعادة تأهيل مرضى 

اضطرابات الوعي الحادة، والعالج باستخدام البوتوكس، وكذلك تشخيص وعالج عسر 
البلع.

د. طبيب أوليا نيومان 
هي أخصائية أعصاب ذات خبرة كبيرة. كونها من كبار األطباء، فهي مسؤولة عن 

المرضى الدوليين. وهي تتحدث اإلنجليزية واأللمانية والروسية بطالقة. أحد مجاالت 
عملها الطبي الخاصة هو تحفيز مرضى الغيبوبة باألدوية أو بدونهاتشمل مجاالت 
تخصصها األخرى التشخيص العصبي، التشخيص التفريقي، طب العناية المركزة 

ية. ضِّ ية وغير الرَّ ضِّ العصبية وإعادة التأهيل، وعالج إصابات الدماغ الرَّ

أ. د. طبيب يواخيم ليبرت هو المدير الطبي لقسم إعادة التأهيل العصبي )المرحلتان 
3 و4 إعادة التأهيل طب الشيخوخة( في ألنسباخ. وهو من أبرز األطباء المتخصصين 

في إعادة التأهيل العصبي في ألمانيا. األخصائي في طب األعصاب يعالج منذ عدة 
سنوات مرضى دوليين. مجاالت اختصاصه الرئيسية تشمل في المقام األول إعادة 

التأهيل بعد السكتة الدماغية باستخدام طرق عالج مبتكرة، والفيزيولوجيا الكهربية 
السريرية، واضطرابات الحركة، وعالجات البوتوكس.

أ. د. طبيب أناستازيوس خاتزيكونستانتينو رئيس األطباء في قسم األمراض العصبية 
الحادة وقسم إعادة التأهيل العصبي المبكر في ألنسباخ. مجاالت تخصصه الرئيسية 

تشمل العالج بعد السكتة الدماغية وكافة جوانب عالج أمراض الجهاز العصبي الحادة. 
مجاالت بحوثه هي: الصرع والسكتة الدماغية والفيزيولوجيا الكهربية.

>
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أطباؤنا

 مستشفيات شميدر كونستانس 

 مستشفيات شميدر شتوتغارت

 مستشفيات شميدر هايدلبرغ 

أ. د. طبيب ميرتشا أ. شونفيلد 
رئيس األطباء في مستشفيات شميدر هايدلبيرغ. إنه عالم مرموق وأخصائي أعصاب 

ذو خبرة كبيرة. مجاالت تخصصه الرئيسية تشمل طب األعصاب المعرفي، الفيزيولوجيا 
العصبية وتطوير معايير عالجية ابتكارية جديدة. وهو يجري البحث األساسي في مجال 

األنظمة المرئية وفحص تطور اللدونة العصبية، التي تحدث بعد إصابة الجهاز العصبي 
المركزي. 

د. طبيب ماركوس بيرترام 
يرأس منذ سنوات عديدة قسم إعادة التأهيل المبكر في هايدلبرغ، وهو يشغل 

أيضا منصب نائب المدير الطبي هناك. ومن بين مجاالت تخصصه الرئيسية كطبيب 
لألعصاب معالجة مرضى إعادة التأهيل المبكر في العناية الطبية المركزة بما في ذلك 

استخدام التنفس الصناعي الغزوي، والتشخيص باستخدام تخطيط الصدى، والعالج 
 FEES باستخدام البوتوكس، وكذلك التشخيص اآللي الضطرابات البلع العصبية )شهادة

لتقييم البلع بالتنظير الداخلي الليفي المرن(. 

د. طبيب إيريكا زاور 
هي منذ عشر سنوات رئيسة األطباء في العيادة اليومية في شتوتغارت. إنها أخصائية 

طب األعصاب والطب الباطني مع التخصص اإلضافي في العالج النفسي وطب 
الشيخوخة اإلكلينيكي. تشمل مجاالت تخصصها الرئيسية معالجة ودعم المرضى الذين 
يطمحون إلى إعادة دمجهم مهنيا، وكذلك طب إعادة التأهيل لكافة أنواع أمراض الجهاز 

العصبي. إضافة إلى ذلك يمكنها عالج األمراض الباطنية الخاصة المصاحبة..

أ. د. طبيب ميشائيل يوبغيس رئيس األطباء في مستشفى كونستانس. مجاالت 
عمله تشمل إعادة التأهيل العصبي لمرضى العجز الحركي والعصبي النفسي، 

وعالج اضطرابات الحركة والسكتة الدماغية  وأمراض عصبية أخرى. في مجال البحوث 
يتركز اهتمامه بوجه خاص على مجاالت إعادة التأهيل الحركي، وداء باركنسون )الشلل 

االرتعاشي( إضافة إلى اكتئاب ما بعد السكتة الدماغية.         

13
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االستطباب

األعراض

عالج تبعات إصابات الدماغ الحادة ومضاعفاتها  �
)مثال بعد السكتات الدماغية، إصابات الدماغ الرضية،  �

أورام الدماغ، إلخ( 
التهابات وأمراض المناعة للجهاز العصبي المركزي  �

والمحيطي، 
وعالج التصلب المتعدد. �
عالج األمراض العصبية التنكسية  �
)داء باركنسون أو الشلل الرعاش، إلخ( �
أمراض النخاع الشوكي �
اضطرابات الحركة، مثل خلل التوتر أو ديستونيا �
أمراض العضالت �
متالزمات اآلالم العصبية �
أعراض األمراض العصبية المصحوبة  �
باضطرابات صحية نفسية أو نفسية جسمية �
وأمراض عصبية أخرى �

تعالج مستشفيات شميدر جميع أمراض الجهاز العصبي 
بكامل درجات حدتها، سواء في مجال معالجة اإلصابات 

الحادة أو إعادة التأهيل. مستوى التخصص العالي 
والسنوات الطويلة من الخبرة والبحوث المكثفة تتيح توفير 

عالج شامل لكافة أمراض الجهاز العصبي في مستشفيات 
شميدر.

 

نتائجنا: 75 في المائة من مرضانا
يحسنون مقدراتهم في ثالثة مجاالت 

وظيفية على األقل خالل إعادة 
% G75+25+75تأهيلهم. 

أعراض األمراض العصبية

>
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االستطباب

جميع أمراض الجهاز 
العصبي المعروفة عالميا 

يتم تشخيصها وعالجها في 
مستشفيات شميدر باستخدام 

أحدث األجهزة الطبية عالية 
التقنية.

>
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لتشخيص ا

نظامنا التشخيصي

من أهم أسس العالج الطبي تشخيص دقيق وموثوق 
فيه. مستشفيات شميدر توفر كافة جوانب التشخيص 

وأحدثها مع طاقم طبي متخصص عالي الكفاءة. بجانب 
وحدة تصوير بالرنين المغناطيسي من الجيل األحدث تتوفر 

مستشفيات شميدر كذلك على مركز لطب النوم.

مجاالت التشخيص

األشعة العصبية )الرنين المغناطيسي - تسال 3( /  �
التصوير باألشعة المقطعية(

األشعة الصوتية مزدوجة اللون لألوعية الدموية خارج  �
وداخل الدماغ

التصوير الشعاعي �
تشخيص فيزيولوجي عصبي �
)تخطيط كهربائية العضل، تخطيط أمواج الدماغ، جهد  �

محرض(
فحص معياري للعالج الفيزيائي والوظيفي �
وفقا لطرق معتمدة. �
تشخيص االضطرابات اللغوية وعسر البلع �
تشخيص عصبي نفسي، فحص المجال البصري �
تشخيص باطني: فحص بالموجات فوق الصوتية  �
مع تخطيط صدى القلب بنظام دوبلر، تنظير المعدة  �
مع نظام أنبوب تغذية عبر ثقب جدار المعدة.  �
تخطيط كهربائية القلب على المدى الطويل، �
قياس ضغط الدم على المدى الطويل، اختبار الجهد  �

القلبي، 
فحص وظائف الرئتين، فحص انقطاع النفس النومي �
تشخيص عسر البلع بواسطة التنظير �

 حقائق  المنظمة العالمية للسكتة الدماغية

كل ست ثواني يموت إنسان بسبب سكتة دماغية
 كل ثانية تحدث إصابة بسكتة دماغية – دون اعتبار للسن 

ونوع الجنس 
 نحو 33 مليون إنسان يصابون بالسكتة الدماغية – كثيرون 

منهم يعانون من إعاقات دائمة
 

 ألكثر من 70 عاما تمتد خبرة مستشفيات شميدر في عالج 
مرضى السكتة الدماغية 

>
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لتشخيص ا

طب عالي الكفاءة، تقنيات طبية من أحدث 
األجيال  وطاقم طبي خبير ذو مؤهالت خاصة 

- نطاق التشخيص في مستشفيات شميدر 
فريد من نوعه لمرضى الجهاز العصبي 

>
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العالج

مجاالت العالج

الطب العالجي يحظى بأهمية كبيرة
في إعادة التأهيل العصبي. إذ يكتسب المريض مجددا 

القدرات الحركية والمعرفية. تعمل فرق طبية متعددة 
التخصصات مع كل مريض على حدة لوضع 

خطط عالجية فردية تناسب مرحلة تقدم العالج المعنية. 

العالجات

عالج طبي يشمل العالج الدوائي �
عالج فيزيائي )طبيعي(، عالج رياضي �
عالج وظيفي �
طب عصبي نفسي �
عالج النطق واللغة، عالج عسر البلع �
عالج فيزيائي �
استشارة صحية وغذائية �
تمريض العالج وتمريض العناية المركزة، عالج تمريضي �
عالجات مبتكرة: تمارين المشي بمساعدة مدرب آلي   �
المعالجة باستخدام صندوق المرايا، المعالجة بالحركة  �

اإلجبارية، الواقع االفتراضي، استخدام أجهزة آلية مزودة 
بنظام تلقيم استرجاعي لألطراف العلوية )جهاز آرميو أو 

بابلو وغيرها(، فيكتور: نظام تمرين المشي بتقنية التحكم 
عبر مستشعرات، إضافة إلى طرق أخرى كثيرة 

90+10+G نتائجنا: 90 في المائة من مرضانا
يحسنون قدراتهم في جانب واحد

على األقل من حياتهم اليومية.
90 %

>
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العالج

توفر مستشفيات شميدر لمرضاها أكثر من اثني عشر نظاما للعالج – نطاق عالجي 
فريد من نوعه على المستوى الدولي. يضاف إلى ذلك مجموعة من أنظمة عالجية 

مبتكرة يتم تطويرها بالتعاون مع مستشفيات جامعية ألمانية ومعهد البحوث 
التابع لمستشفياتنا.

>
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األهداف

أهدافنا وأساليبنا العالجية

شعار مستشفياتنا „ال تفقد األمل!“ هو أساس 
إعادة التأهيل العصبي – للمرضى، وألقاربهم، 

وألصدقائهم ولمحيطهم االجتماعي بأكمله. الهدف 
من عملنا هو تحسين أو إعادة بناء الوظائف الحركية 

والمعرفية والنفسية للدماغ والجهاز العصبي بعد حادث 
أو سكتة دماغية أو أمراض عصبية أخرى. نحن نعيد 

مرضانا إلى أقصى درجة ممكنة من االستقاللية – في 
المحيط الخاص واالجتماعي والمهني.

أهدافنا

 تحسين الوظائف المضطربة وتعليم  �
المريض التمرن الذاتي

 تعويض الوظائف المفقودة من خالل  �
تعلم استراتيجيات بديلة

 التكيف مع القدرات المتبقية وتمرين  �
السلوكيات المفيدة للصحة 

 نظرة إيجابية من أجل تحقيق تقدم  �
في العالج 

 اإليمان في حد ذاته رغبة قوية، والتدرب على االلتزام اليومي 
هما شرطان أساسيان لنجاح إعادة التأهيل

أ. د. طبيب يواخيم ليبرت رئيس األطباء 
بمستشفيات شميدر ألنسباخ

„

>
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مستشفيات شميدر ترشد مرضاها وترافقهم وتدعمهم أثناء إعادة التأهيل وبعدها.
األهداف المشتركة المرجوة تكتسي أهمية كبيرة من البداية؛ التركيز عليها وعدم الحياد 

عنها أبدا – هو الذي يقود إلى نجاح إعادة التأهيل

>
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تنا مستشفيا

مستشفياتنا

من خالل اتباع مفهوم عالجي شامل يتم في 
مستشفيات شميدر دمج البيئة ومعها الطبيعة في عملية 

العالج. لهذا تقع جميع فروع مستشفيات شميدر في 
مناطق طبيعية رائعة، وسط مناطق تغطيها غابات كبيرة أو 

بالقرب منها. مدن كبيرة مثل شتوتغارت، أو مدن جامعية 
عريقة مثل هايدلبرغ وتوبينغن، أو على ضفاف بحيرة 

كونستانس، حيث يتيح القرب من سويسرا ومنطقة جبال 
األلب إمكانيات ترفيهية متعددة لألقارب واألصدقاء.

محطات للمرضى الدوليين

 موظفون متعددو اللغات: عالج عادي باللغة �
 اإلنجليزية؛ حسب الرغبة: عالج النطق مع مترجم

إلى اللغة العربية أو الروسية 
 خدمات خاصة وفردية تناسب ثقافة البلد، مثل �

ا فيما يخص وجبات الطعام
استشارات ومساعدة فيما يخص األسئلة المتعلقة  �

 باألدوية، وشؤون الجوازات، والتقارير الطبية، 
 وحجوزات السفر، والنقل بسيارات األجرة، وتنظيم 

النقل بسيارات اإلسعاف
 برنامج ترفيهي في كونستانس، وشتوتغارت،  �

وسويسرا، وزيورخ، ... إلخ 
مترجم فوري )اإلنجليزية، الروسية، العربية( �

>
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تنا مستشفيا

مستشفياتنا تقع في مناطق رائعة – على أطراف محميات طبيعية، 
أو على ضفاف بحيرات أو أنهار، أو في مناطق تحفها الغابات. الموقع
المميز يسهم في دعم عملية العالج، ألن مرضى اإلصابات العصبية 
يحتاجون إلى بيئة محمية يقدرون فيها على استعادة صحتهم بتمهل.

>
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المرضى غرف 

غرف المرضى

في أقسامنا العالجية المريحة توجد شقق سكنية 
بتجهيزات حديثة وفاخرة. وجميعها بها أجهزة تلفاز 
ذات شاشات عريضة عالية الوضوح، وخط انترت 

وهاتف، وخزنة وثالجة. الشقق تتيح إطاللة رائعة، 
وبها غرفة استحمام كبيرة وغرفة معيشة منفصلة.

الخدمات والتجهيزات

باإلضافة إلى التجهيزات الفاخرة نقدم لكم خدمات 
عالية الجودة في أجواء فندقية. ويشمل ذلك 

تشكيلة خاصة من األطعمة والمشروبات. 

ونحن نوفر لمرضانا أكثر من ألف قناة تلفزيونية 
دولية، ومجموعة مختارة من الصحف والمجالت 

الدولية من محيطهم الثقافي. كما نقدم لمرضانا 
والضيوف أنواعا مختلفة وعديدة من األطعمة. 

قهوة وحلويات )صالة بودان(  �
سلة فاكهة وعصائر مختلفة ومشروبات غير كحولية  �
مجموعة مختارة من الصحف والمجالت الدولية  �
خط انترنت هوائي مجاني  �
مجفف شعر، معطف حمام، مواد عناية بالجسم  �

مع صابون يدين واستحمام، إلخ

>
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التجهيزات الفاخرة والخدمات الراقية تميز أقسامنا العالجية
المريحة. غايتنا هي أن يشعر كل مريض بالراحة منذ أول

دقيقة إلقامته. 

>



2627

الطبيعية والمناظر  المحيطة  البيئة 

في قلب أوروبا

جميع مستشفياتنا تقع بالقرب من معالم سياحية مميزة 
ومناطق طبيعية خالبة – في قلب أوروبا، بالقرب من 

سويسرا، والنمسا، وإيطاليا وفرنسا.

كونستانس – سويسرا – النمسا
ثالثة من مستشفياتنا تقع على ضفاف بحيرة كونستانس 
قرب منطقة جبال األلب السويسرية، ومدينة زيورخ الكبيرة 

تبعد بضعة كيلومترات فقط. الطقس المعتدل والطبيعة 
الخالبة يمثالن ظروفا مثالية لالستجمام والشفاء بعد 

اإلصابة بمرض عصبي.

توجد في المنطقة العديد من المعالم السياحية مثل جزيرة 
الزهور مايناو، ومتحف تسيبلين في فريدرشسهافن، 

والتراث الثقافي العالمي لجزيرة رايشناو، وأكبر مسرح في 
الهواء الطلق في العالم في بريغنز / النمسا، والظاهرة 

الطبيعية لشالالت الراين في شافهاوزن / سويسرا.

هايدلبيرغ وشتوتغارت
مستشفانا في هايدلبرغ يقع في أعرق المدن الجامعية 

في أوروبا. مدينة هايدلبرغ القديمة بقلعتها الشهيرة تجذب 
سنويا الكثير من الزوار من كافة أنحاء العالم.

في شتوتغارت تقع مستشفيات شميدر بالقرب من محمية 
طبيعية. وتشتهر المدينة بكونها مركزا لصناعة السيارات 

حيث توجد فيها شركات مثل مرسيدس-بنز وبورش. وهناك 
أيضا متاحف فنية مشهورة إضافة إلى مظاهرالحياة 

المفعمة بالحيوية التي تتسم بها مدينة ألمانية كبيرة تزخر 
بعروض متنوعة. 

موقع مركزي للمستشفيات

مدن كبرى: على بعد بضعة كيلومترات من مدن كبرى مثل زيورخ، وفرانكفورت،  �
وبادن-بادن، وشتوتغارت، وميونيخ، وشتراسبورغ 

معالم سياحية شهيرة: مواقع التراث العالمي، قالع وأديرة، ومحيط ثقافي �

أنشطة ترفيهية: غولف، وإبحار شراعي، حفالت موسيقية، كازينوهات، رياضة �

>



27

زيورخ، وشتوتغارت وهايدلبرغ )من األعلى( هي مدن عالمية كبرى معروفة،
وتزخر بالتاريخ والثقافة والفن والمعالم السياحية. وهي مدن منفتحة على العالم وتعج

بالحياة – وتبعد بضعة كيلومترات فقط من مواقع مستشفياتنا.

>
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ترفيهية أنشطة 

أنشطة ترفيهية

تقع مستشفياتنا في وسط مناطق حضرية كبرى تزخر 
بإمكانيات متعددة لألنشطة الترفيهية. رياضات مائية، 

غولف، ركوب خيل، نزهات، متاحف، كازينوهات، جوالت 
سياحية في المدينة أو مطاعم فاخرة تقدم مأكوالت دولية – 

إمكانيات ترفيهية عديدة في محيط مستشفياتنا.

بادن-بادن، زيورخ، ميونيخ
سواء زيارة ألشهر كازينو في بادن-بادن، أو قضاء أمسية 
في مطعم فاخر حائز على نجمة ميشالن، أو زيارة لمدينة 

ميونيخ البافارية الكبرى – من مواقع مستشفياتنا على بحيرة 
كونستانس يمكنكم القيام بالكثير.

رياضات مائية، ركوب خيل، وغولف
بحيرة كونستانس، ثالث أكبر بحيرة داخلية في أوروبا، تعتبر 

مكانا مثاليا للرياضات المائية. ومن مستشفياتنا يمكن 
الوصول بسهولة إلى مزارع الخيول المشهورة أو فعاليات 

الفروسية في بادن-بادن مثال. وتوجد أيضا بالقرب من 
مستشفياتنا مالعب غولف ممتازة يرتادها جمهور دولي.

مكتبنا الدولي يسره أن يقدم لكم االستشارة فيما يخص 
أنشطتكم الترفيهية، وكذلك مساعدتكم أو تنظيم رغباتكم 

بالتعاون مع المكاتب السياحية المحلية.

>
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ترفيهية أنشطة 

الترفيه والسياحة: ركوب الخيل في بادن-ادن، 
اإلبحار الشراعي في بحيرة كونستانس، التسوق 

في زيورخ، الغولف في ملعب الغولف في 
شتوتغارت، أمسية في الكازينو في بادن-بادن، 

أو مشاهدة عروض األوبرا على أكبر مسارح 
الهواء الطلق في العالم في بريغنز / النمسا

>
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االتصال
@

لالتصال

المكتب الدولي  ألنسباخ
+49 7533 808-1533 

internationaloffice@kliniken-schmieder.de

المكتب الدولي هايدلبرغ
+49 6221 6540-585  

internationaloffice@kliniken-schmieder.de

>
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   www.kliniken-schmieder.de
www.facebook.com/klinikenschmieder  

www.facebook.com/klinikenschmiederinternational  
www.instagram.com/kliniken_schmieder
http://bit.ly/youtube_kliniken_schmieder
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ألمانيا

فرنسا

سويسرا زيورخ
فيينا

النمسا

مستشفيات شميدر

ألنسباخ
غايلنغن كونستانس

شتوتغارت

هايدلبرغ

ميونيخ

فرانكفورت




