
شتو تغارت ھي مدینة اخرى من مدن المانیا التي تشتھر بالسیاحة 
العالجیة ، وتحتوي على العدید من المستشفیات وھي ذات شھرة 

 عالمیة ، وتحتوي على مراكز تحقیقات طبیة .
 

ویقصد المدینة آالف المرضى من جمیع انحاء العالم للعالج ، سواء 
 االمراض السھلة او الفحص الطبي الشامل او االمراض المستعصیة والمزمنة .

 
 -وسوف نذكر بعض المستشفیات المعروفة والمشھورة في مدینة شتو تغارت :

 
1– Klinikum Stuttgart 
 

ھو واحد من اكبر المستشفیات االلمانیة ، ویحتوي على 
وحدة جراحة لالطفال ومرضى السكر والعملیات 

 الجراحیة إلعتام عدسة العین والمیاه الزرقاء .
 

 -لمزید من االطالعات عن المستشفى المذكور :
www.klinikum-stuttgart.de 

 
 
2– Robert Bosch 
 

من المستشفیات الكبرى في مدینة شتو تغارت ، ولدیھ 
 فروع في المدینة المذكورة . 3
 

 -لمزید من االطالعات :
www.rbk.de 

 
 
3– Sana Herzchirurgie 
 

من المستشفیات ذات الشھرة الواسعة في 
تخصصات عدة ، وقد ذاع شانھ في عالج  امراض 

 القلب  .
 

 -لمزید من االطالعات :
www.sana-herzchirurgie.de 
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 -تنفس العافیة في المانیا :
 

بدون شك تعتبر المانیا عالمة طبیة فارقة ،ومھد 
الصحة والطب البدیل ، تمتاز مراكزھا الطبیة بانھا 

تشمل االكفاء من االطباء والعدید من التخصصات  ، 
باالضافة إلى التكنولوجیا الممیزة لصناعة االالت 

الطبیة ذات الجودة العالیة ، ویوجد في المانیا  العدید 
من المستشفیات العالیة الجودة المشار الیھا بالبنان ، 

كما توجد باالضافة لھذه المستشفیات  االستشفاء 
بالمیاة المعدنیة والمنتجعات الصحیة فائقة الجودة 
باالضافة لالسترخاء واالستجمام والمیاة البحریة 
الفوارة واالنواع الطینیة االیجابیة التاثیر وھي ما 

 اشتھرت بھ المانیا دون غیرھا ، 
حیث یشمل ھذا االستر خاء الجسد والروح معا ، 

وھیئت فنادق للعافیة لقضاء اوقات من االسترخاء 
التام ،اما المثیر جدا فھو العالج بانفاق االستشفاء 

وھي طریقة تعتمد على الھواء عالي النقاء للعالج ، 
كل ھذه الطرق غیض من فیض من طرق متعددة 

 للعالج في المانیا .
 
لعلك لن تجد مكانا امن على جسدك وصحتة  

 كالمانیا .
 فال تتردد بالذھاب واعطاء صحتك ما تستحق . 

 

 
 الجراحات  التجمیلة 

 
جراحات التجمیل اصبحت عالما طبیا قائما بذاتھ ، حیث اصبح االقبال على 
ھذه العملیات من جمیع المستویات ،وتعتبر المانیا من الدول ذائعة الصیت 
والزالت في المقدمة ،  فاذا كان مرادك عمل عملیة جراحیة تجمیلیة فعلیك 

اوال التواصل مع عدة  مستشفیات وشرح المشكلة التجمیلیة وبالتالي 
 اختیار ما یناسبك منھا . 

 فحص شامل  واستجمام وسبا وفنادق العافیة 
الفحص الشامل ھو عالمة ایجابیة ، فاذا كان ذھابك 

مرتبط مع الفحص الشامل فاالفضل التواصل اوال عن 
طریق االنترنت مع اكثر من مركز طبي ومعرفة 

االسعار بشكل دقیق وبعدھا یمكنك اتخاذ القرار في 
 الذھاب إلى ایھما . 

 الرعایة الصحیة والمستشفیات 
Health Tourism Germany 



 

 االسنان وعملیات العیون 
تشتھرالمانیا  بمراكز العیون واالسنان ذات الجودة  

 العالیة  .  

 

 

 االمراض المستعصیة والجرحات 

في البدایة عند اتخاذ القرار بالعالج في الخارج لمثل ھذه الحاالت اطلب المساعدة من طبیبك الخاصة او  -1
من وزارة الصحة في ارشادك على افضل المستشفیات المتخصصة لعالج مثل ھذه االمراض في المانیا ، 

 ویمكنك مشاھدة عدة مستشفیات تم ادراج اسمائھا ، ھي تعتبر االفضل في المانیا . 

 

اذا تم التواصل مع احد المستشفیات سوف یطلب منك ارسال التقاریر الطبیة الخاصة بك بشان ھذا  -2
المرض، مستشفیات المانیا تفضل ارسال جمیع التفاصیل  المتعلقة بالشخص المریض مثل العمر الوزن 

 وغیر ذلك ، في بعض االحیانا یرسل الیك  طلب لتعبئة البیانات لمعرفة االشیاء الطبیة الدقیقة  . 

 

في حالة طلب منك ارسال التقاریر الطبیة ، قم بارسال نسخة من التقاریر واحتفظ باالصل او یمكنك  -3
 االرسال عن طریق االیمیل . 

 

بعد ارسال التقاریر سوف یرد علیك المستشفى ،علیك السؤال بدقة عن المدة التقریبیة التي ســــوف  -4
تقضیھا  وتقریب التكلفة المطلوبة  نقول تقریبا الن ھذه األمور دائما أسیرة المفاجآت فإننا ننصح دائما بأن 

 یعطي الشخص نفسھ وقت إضافي ویحمل معھ مبلغ إضافي كذلك .

 

في اغلب المستشفیات االلمانیة یوجد فندق خاص في المستشفى  باالضافة للطعام الحالل .  -5  

 

في حالة قبول الحالة ، یرسل المستشفى اوراقا لمساعدة المریض في الحصول على التاشیرة .  -6  

النھا على أعلى مستویات الرعایة الطبیة وشعارھا العنایة القصوى شوف الدنیا یوصى بھذه المستشفیات 
كما انھا معترف بھا في المانیا  .  الفائقة ،   
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