التميـــز في الطب ،
التميز فـــي الرفاهية
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الصحة ليســـت كل شيء ،ولكن
بدونها كل شـــيء ال شيء.

برامج الفحـــص وإعادة التأهيل الصحي
في عيادة ماكس جرانديج
Max Grundig Clinic
تتميز عيادة ماكـــس جرانديج بالخبرة الطويلة ،والدقة الكبيرة ،وأقصى درجات

االجتهاد والراحة التي ال مثيل لها في جميع أنحاء العالم .تســـتلهم العيادة أفضل

ما لديها لخدمة المرضى من الكلمات الحكيمة آلرثر شـــوبنهاور« :الصحة ليست كل
شـــيء ،ولكن دون توفر الصحة الجيدة ،سيكون كل شيء ال شيء« .

يقدم فريق الخبراء المتميـــز العامل لدى العيادة المعرفة المتطورة في جميع

المجاالت الصحيـــة المهمة مثل الطب الباطني ،وجراحة العظام وأمراض الجهاز

الهضمي ،واألورام ،واألشـــعة ،على سبيل المثال ال الحصر

A
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برامـــج الفحص الصحي
مســـنوى متميز

•التقييم الصحي الشامل

ومراجعة السجل الطبي

الفحص الصحي
لديك جســـد واحد فقط  -وسنساعدك في الحفاظ عليهبصحة جيدة .نوفر في

•مجموعة كاملة من اختبارات

مركزنا الفحص المجهز بأحـــدث التقنيات نتميز بتقديم برامج تتراوح من يوم واحد

•مراجعة األدوية والتطعيمات

الفحوصات الفضية الشـــاملة (يوم واحد) ،ومرورا بالفحوصات الذهبية (يومين)

الفحص الوقائية

•تقييم نمط الحياة

•مراجعة فردية مع الطبيب
التنفيذي الخاص بك

•خدمات تفيذية اختيارية
مصممة خصيصا لتلبية

اختياجاتك المحددة.

إلى ثالثة أيام . ،حيـــث يمكنك االختيار من بين مجموعة برامج الفحص بدءا من
وانتهاء بالفحوصات واالختبارات البالتينية (ثالثة أيام)

بالطبع  ،مركز األشـــعة الخاص بنا يجظى بأحدث أجهزة التصوير الحديثة فقط

لتقديم تشـــخيص دقيق في وقت قصير للغاية  ،على سبيل المثال
«سيمنز ام ار اي سكانر» ))(Siemens MRI Scanner (3.0 Tesla

و»سيمنز سي تي سكانر» ))(Siemens CT Scanner (128 slice

ستتحســـن يوما يعد يوم
– يمكنك االســـترخاء
واالســـتجمام في مكان رائع

برامج إعادة التأهيل
ســـواء كنت تريد التعافي من الجراحة أو مرض ما أو كنت بحاجة فقط إلى إجازة

للتركيز على صحتك  -برامج إعـــادة التأهيل المخصصة هي االختيار الصحيح .يخصصلك

مواعيد فردية يوميا مع طبيبك الشـــخصي ،ويخضع المريض للتشخيص ويكون لديه

برنامجا عالجيا طبيعيا خاصا به مع مدربين شـــخصيين.

ماكـــس جرانديج ويمكن تمديدها بناء على احتياجاتك

Foto: Fotografie Frei

تتوفر برامج إعادة التأهيل والتي تتراوح من اإلقامة لمدة ســـبعة أيام في عيادة

كل شـــىئ في مكان واحد

عيادة ماكس جرانديج
Max Grundig Clinic
يجمع مفهوم العيادة بين الرعايـــة الطبية الداخلية الحديثة في الوقاية والرعاية

األولية وإعادة التأهيل مع فهم كيفية تفاعل الجســـم والروح .يخلق الموقع

الفريد من نوعه في «البالك فوريســـت» وأجواء فندق من الدرجة األولى جوا

مثاليا للراحة والنقاهة واالســـترخاء .يعمل خبراء معتمدون في الطب الباطني

والتخصصات الفرعية األخرى معا تحت سقف واحد.

كمايركز مفهوم العالج في عيادة ماكس جرانديج على اإلنســـان ككل  -رعاية
الجوانب الجسدية والنفســـية واالجتماعية للشخص .باإلضافة إلى التقييم
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والعالج الشاملين لألعراض الحادة ،تشـــمل طريقتنا المنهجية أيضا الحصول على
صورة مفصلة للحالـــة العامة للمريض بهدف الحفاظ على صحته على المدى
الطويل.

من النظرة األولى،
فندق فاخر
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اإلقامة
يســـتمتع النزيل باإلقامة في واحدة من الغرف الفردية أو المزدوجة أو األجنحة

الفاخرة .ولذا يشـــعر النزيل وكأنه نزيل في فندق يوفر له الرعاية الطبية على مدار
الساعة واإلقامة الكاملة اإلفطار والغداء والعشاء)

روعة

الطبيعة

استمتع بالطبيعة بكل حواسك .في
غابة «بالك فوريست»  ،الطبيعة ليست
مجرد خلفية لمحل إقامتك  -يمكنك
أن تتأكد من أن تجربة الهواء الطلق
الرائعة ستكون الحدث الرئيسي.

أ طبا ق الذواقة

ا لمغا مر ة

يقدم أكثر من  300مطعم في ألمانيا
المأكوالت الحائزة على نجمة ميشالن .ويقع
الكثير منها في «بالك فوريست» ،وبشكل
خاص في قرية بايرسبرون الصغيرة.
تتراوح مفاهيم هذه األطباق بين الجديد
المستوحى من الكالسيكيات البسيطة
واإلقليمية واإلبداعات الجديدة التي تضم
بعض الوصفات الدولية.

التحليق فوق أشجار التنوب في
لغابة "بالك فوريست" على طول
 570مترا على ارتفاع يصل إلى
 83مترا  -تعد المباني الموجودة
في منطقة خط بالك فوريست
(“Black Forest Hirsch- grund
 )”Zip Line Areaمزيجا فريدا من
الطبيعة واإلثارة الجرئية.

سحر البرية
ال بد أن تكون قد شاهدت أعلى شالالت
في ألمانيا في تريبيرج! يشاهد الزائر
رغوة المياه ويسمع هديرها التي تصل
إلى عمق  163مترا .يزور الزائر أيضا
الوادي البري الرومانسي لشالالت
«جيرولدساو» ومضيق الغابات الظليلة.

ا لمشي
لمســـافات طويلة
لقد كان المشي لمسافات طويلة
والمشي والرحالت جزء ًا من تاريخ «بالك
فوريست» منذ أكثر من  100عام .توفر
العيادة فرصة المشي لمسافات طويلة
أكثر من أي مكان آخر في أوروبا.

ال ترتبط ساعة الكوكو بسويسرا ،بل
يعود في الواقع أصلها لمنطقة « «بالك
فورست» بألمانيا .وتعد هذه الساعة في
الوقت الحاضر التذكار المفضل للمسافرين
إلى ألمانيا وسويسرا والنمسا .كما إنها
أصبحت أيقونة ثقافية أللمانيا.

ا لتا ر يخ
المعة بيضاء

توجد العيادة في وسط واحدة من
أكثر المناظر الطبيعية الثقافية
متعة في العالم

ا لتر ا ث

يوفر المكان فرصة التمتع بالنفس
العميق من الهواء الشتوي المنعش
أثناء السير على مسارات المشي الشتوية
وأكثر من  63كيلومترا من المنحدرات.
الغابة الشتوية البيضاء والجبال الرائعة
لغابة «بالك فوريست» التي توفر المناظر
الطبيعية المثالية لرياضة التزلج على
الجليد.

تعتبر مدينة ستراسبورغ
في فرنسا واحدة من
أجمل مدن العالم،.
وبسبب هندستها
المعمارية الخالبة أعلن
اليونسكو مركز مدينة
ستراسبورغ بالكامل
كتراث ثقافي عالمي.

استنشـــق الهواء الطلق،
واشعر باالســـترخاء وا ستمتع
بالمناظـــر الخالبة

اســـتمتع بتميز غا بة
"بال ك فو ريست "

بل أراد إنشاء مكان بعيد عن الضجيج
لتوفير المزيد من الوقت للرعاية
الصحية على أعلى مستوى

لم يكن لدى ماكس جرانديج
فكرة تأسيس مستشفى
عندما أسس العيادة

تســـعدنا مساعدتك
بكل الطرق

The International Department
of Max Grundig Clinic
نعتني باالحتياجات المحددة للمرضى األجانب .لتوفير إقامة سلســـة وممتعة في

العيادة ،يدير القســـم الدولي في العيادة جميع جوانب اإلقامة في العيادة-
من حجوزات ،وترتيبات ســـفر ووصول ،والتشخيص األولي ،والعالج ،وترتيبات

المتطلبات الغذائيـــة ،والمترجمين  ،وبرامج الرحالت ،وخدمات المرافقين ،وغير
ذلك من األمور.

للحجـــز أو للحصول على معلومات مفصلة حول برامج الفحص
وإعادة التأهيل ،الرجاء االتصال بالقســـم الدولي الخاص بنا

مباشرة على هاتف رقم +49 7226 54-401

أو.international@max-grundig-klinik.de .
يسعدنا تقديم المساعدة في كافة األمور.

خيارات ال حصر لها لألنشـــطة الرياضية والترفيهية ،بما في ذلك رياضة المشي
لمســـافات طويلة ،والغولف ،وركوب الخيل ،والتزلج في فصل الشتاء.

من دواعي سرور قســـم خدمات الضيوف في العيادة مناقشة التفاصيل وترتيب

الفعاليات الخاصة بكم
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تقدم بادن بادن مجموعـــة متنوعة من الخدمات والفعاليات لمحبي الثقافة

والترفيه والمجتمع .توجد فـــي في المنطقة المحيطة بعيادة ماكس جرانديج

Foto: Baden Racing

زيارة العاصمة الصيفية

Casino Baden-Baden: Dirk Altenkirch

بادن بادن أكثر من
مجـــرد مدينة  -بادن بادن
أسلوب حياة

قســـم خدمات رعاية المرضى
في العيـــادة بإمكانه إعداد
األنشـــطة الثقافيـــة والترفيهية
الفردية للنزالء.

نحن نهتم بك

نحن نتطلـــع للترحيب بكم
.كضيوف لنا
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Clinic for Internal and Psychosomatic Medicine
Check-up and Radiology Centre
Schwarzwaldhochstrasse 1, 77815 Bühl
Telephone: +49 7226 54-0
Telefax: +49 7226 54-509
E-Mail: info@max-grundig-klinik.de
www.max-grundig-klinik.de

