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ھناك دول عند ذكر الرعایة الصحیة البد من االشارة الیھا  ، وتسلیط 

 الضوء علیھا ، والھند من الدول ذائعة الصیت في ھذا المجال .
 
 
 

الھند یمتلك مجموعة من المستشفیات الجیدة والممتازة باالضافة لالطباء 
االكفاء لجمیع االمراض وبجمیع التخصصات ، كما تمتلك الھند جارحین 

 ذوي كفاءة عالیة .
 
 

وتحتوي اغلب المستشفیات على تكنولوجیا عصریة وحدیثة ، وقد قامت 
دولة الھند مؤخرا باالھتمام الشدید بالرعایة الصحیة ودعمھا للمحافظة 

 على منزلتھا الرفیعة ، والكفاءة العالیة . 
 
 
 

 ویمكنك اختیار المستشفى المناسب لك بكل بساطة ویسر . 
 
اذا كنت على معرفة بشخص متخصص، ویمكن ان یساعدك في اختیار  -1

االفضل من المستشفیات في الھند 
والتي لدیھا تخصص حسب طلبك 

 فیمكنك التواصل معھم 
اوال اكتب عن المسائلة المرضیة 

التي تعاني منھا ، وعلیك بالسؤال 
 عن االسعار لعالج ھذه الحالة .

 
 
 

دائما احجز مقدما موعدا للقاء 
 الطبیب  المختص . 

 
 
 

  

 المستشفیات والرعایة الصحیة 
 

Health Tourism   
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وتوجد حالیا العدید من المستشفیات ذات الجودة  
العالیة والكفاءة الطبیھ في الھند ، ویمكن الترتیب 

عند وصولك مثل تقدیم خدمة المطار الستقبالك 
 ومساعدتك في الحصول على فندق وغیر ذلك .

 
تعتبر االسعار في الھند رخیصة جدا مقارنة مع دول 

اسیا االخرى ، باالضافة للجودة العالیة والكفاءة 
 الطبیة .

 
وسوف یتم ذكر بعض المستشفیات ذائعة الصیت ، 

 وذات الكفاءة العالیة في مجال الطب .
 

وتعد بعض المستشفیات في الھند ذات شھرة عالمیة 
 في عالم الطب .

 
اذا اردت العثور على مستشفیات جیدة وتود التواصل معھا بنفسك فیمكنك ذلك بزیارة ھذا الموقع ، وھو یحتوي 

 على العدید من المستشفیات الخاصة .
www.hospitalkhoj.com  

 
 نتمنى للجمیع موفور الصحة والعافیة .

 
المستشفیات التي تم ذكرھا في الدلیل السیاحي شوف الدنیا  ھي االكثر شھرة ودولیة في الھند ، وھي شاملة جمیع 

 التخصصات ، كما یحتوي الموقع على مكان للحجز والبعض منھا یحتوي على مكان لمعرفة التكلفة العالجیة .
 
 

 All India Institute of Medical Sciences  -مدن مختلفة 
 www.aiimshospadm.ac.in/ 

 
 

 Apollo Hospitals  -مدن مختلفة  
 www.apollohospitals.com/international_patient_services  

 
 

 - Christian Medical College Velloreفیلور   
 www.cmch-vellore.edu/ClinicalServicesDepartments/tabid/74/Default.aspx 

 
 
 

  Post Gradute Institute Chandigarh -شاندیغار 
http://pgimer.edu.in/PGIMER_PORTAL/PGIMERPORTAL/home.jsp 
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  -  TATA Memorial Hospital Mumbaiمومباي  

https://tmc.gov.in/ 
 
 
 

  -  Lilavati Hospital Mumbaiمومباي  
 www.lilavatihospital.com/index.aspx 

 
 
 

  -  Sankara Nethralaya Chennaiتشیناي  
 www.sankaranethralaya.org/ 

 
 
 

 Bombay Hospital Mumbai  -مومباي   
 www.bombayhospital.com/index1.html 

 
 
 

 نتمنى للجمیع موفور الصحة والعافیة .

 


