
 
 
 

 -تعتبر لندن من الدول المعروفة والمشھورة ، بالمراكز الطبیة وھي تنقسم إلى قسمین ، المراكز الطبیة الخاصة 
 .وبالنسبة للسیاح ،  فان المراكز الخاصة ھي التي تعنیھم ) العامة ( والمراكز الطبیة الحكومیة 

 
اما في حالة تعرضك لحادث سیر او عارض،  من العوارض الطارئة مثل تسمم غذائي ، فیمكنك الذھاب إلى 

 .المستشفى العام  ، وال یلزمك دفع اي مبلغ مادي ، فھو في ھذه الحالة مجاني 
 
 

 -:الفحص الشامل 
 

الفحص الشامل ھو عالمة ایجابیة  لشخص تھمة ، الرعایة الصحیة والتاكد من خلوة من االمراض ، فاذا كان 
ذھابك مرتبط  بالفحص  الشامل،  فاالفضل التواصل اوال عن طریق االنترنت مع اكثر من مركز طبي ومعرفة 

االسعار،  بشكل دقیق ومن ثم  یمكنك اتخاذ القرار في الذھاب 
 . إلى ایھما 

 
 

 -:االسنان وعملیات العیون 
 

یوجد الكثیر من المرا كز بھذا الخصوص ، ولكن حاول مجدد 
 . البحث عن طریق ، االنترنت حتى تجد ما یناسبك 

 
 
 
 

 -:الجراحات  التجمیلة 
 
 

ال شك بان جراحات التجمیل اصبحت عالما طبیا قائم بذاتھ ، حیث 
اصبح االقبال على ھذه العملیات من جمیع المستویات ، ولندن تشتھر 
باالطباء االكفاء لھذه العملیات الحساسة ، فاذا كان مرادك عمل عملیة 

جراحیة تجمیلیة ، فعلیك اوال التواصل عن طریق االنترنت مع اكثر من 
 .طبیب ، ومن خالل التواصل یمكنك اختیار االفضل بالنسبة لك 
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 الرعایة الصحیة والمستشفیات في لندن 

 
 Health Tourism 

 



 
 -:االمراض المستعصیة والجراحات  

   
في البدایة عند اتخاذ القرار بالعالج في الخارج لمثل ھذه الحاالت ،  اطلب المساعدة من طبیبك الخاصة او من  -1

 .وزارة الصحة في ارشادك على افضل المستشفیات المتخصصة ، لعالج مثل ھذه االمراض في لندن 
 
 
اذا تم التواصل مع احد المستشفیات سوف یطلب منك ،  ارسال التقاریر الطبیة الخاصة بك بشان ھذا المرض ،  -2

 .واذا كنت قد قمت بعمل عملیات جراحیة من قبل وتطرح علیك اسئلة  متعلقة بالمرض الذي تعاني منھ 
 
 
بعد ارسال التقاریر سوف یرد علیك المستشفى ،علیك بالسؤال بدقة عن المدة التقریبیة ، التي سـوف تقضیھا  -3

 .معھم وتقریب التكلفة المطلوبة  
 
 .علیك التواصل مع اكثر من مستشفى ، ولك ان تقرر بعد ذلك فال تعتمد ،  على مراسلة مستشفى واحد فقط  -4
 
، تواصل مرة أخرى مع المستشفى )  الفیزا (عند تحدید موعد السفر وبعد االنتھاء من الحصول على التاشیرة  -5

 .لكي یتم ارسال خدمة مطار،  لك اذا كنت في حاجة إلى ذلك 
 
 .بعض المستشفیات یوجد بھا مترجمین یتحدثون اللغة العربیة  -6

 See Dunia - Londonلندن                                                              -شوف الدنیا  



 
تحتوي بریطانیا على نوعین من المستشفیات ، الخاص والحكومي  

، فاما الخاص فیمكنك اذا اردت عمل فحص شامل او ما شابة ) العام ( 
ذلك،  اما ما یعنیني ھذه المرة ونوصى بھ ، فھو المستشفى الحكومي  

وھو یعد من المستشفیات،  ذائعة الصیت في عالج كثیر من ) العام ( 
 . االمراض الخطیرة والمستعصیة 

 
 
 

فھي  تعالج المقیمین وغیر المقیمین   NHSمن المستشفیات العامة المعروفة  في العالم ،  ھي    مستشفیات 
 .وھي تقدم خدمات ، عالجیة یشار الیھا بالبنان بمقابل مادي 

 
 

ال تقبل عالج غیر المقیمین )  العامة ( بعض المستشفیات الحكومیة 
في لندن ، كما ان ھناك اقسام للمستشفیات الحكومیة ، البعض منھا 
مشھور بالجراحات القلبیة ، كما یساعدك البعض منھا في الحصول 

، وفي الغالب تكلفة العالج تكون مقدما قبل ) التاشیرة (على الفیزا 
 .الشروع في اي عمل طبي 

 
 

 .ان من االفضل ان تقدم رسالة من طبیبك الخاص ، المعالج لك في بلدك للمستشفى الذي تود العالج فیھ  بلندن 
بعض المستشفیات مشھورة في إحدى  التخصصات ، وھذه بعض اسماء المستشفیات المعروفة بالتخصصات 

  -:التالیة 
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  Royal Brompton &Harefield - NHS  

 مستشفیات رویال برومبتون وھارفیلد
 

www.rbht.nhs.uk 
 
 
 

  The Royal Marsden - NHS:    مستشفى    
 

www.royalmarsden.nhs.uk 
 

 
 
 

  Royal National (Throat, Nose, Ear) - NHS:    مستشفى  
 

www.royalfree.nhs.uk 
 
 
 
 

 
  Royal National Orthopaedic  - NHS:     مستشفى  

 
www.rnoh.nhs.uk 

 
 
 

 
  King’s College Hospital - NHS:   مستشفى 

 
www.kch.nhs.uk 
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 NHSبعض المستشفیات مشھورة                        

  ممتاز جدا لالمراض 
 والرئة  القلب

ممتاز جدا لالمراض 
 سرطان 

ممتاز جدا لالمراض 
االنف واالذن 

ممتاز جدا لالمراض 
 المفاصل  العظام و

 ممتاز جدا لالمراض
 الكبد 

www.rbht.nhs.uk
www.royalmarsden.nhs.uk
www.royalfree.nhs.uk
www.rnoh.nhs.uk
www.kch.nhs.uk


 
  University College London Hospitals - NHS:    مستشفى  

 
 
 
 
 
 
 

www.uclh.nhs.uk 
 

 
  Great Ormond Street Hospital - NHS:   مستشفى  

 
www.gosh.nhs.uk 

 
 

  Moorfields Eye Hospital - NHS:   مستشفى 
 

www.moorfields-private.co.uk 
 

 
 

  Guy’s & St Thomas Hospital - NHS:    مستشفى 
 

www.guysandstthomas.nhs.uk 
 
 

  Oxford University Hospitals - NHS:  مستشفى 
 

مستشفیات تعد من اجود وارقي المستشفیات  4جامعة اكسفور تحتوي على 
 .في العالم ، ولجمیع التخصصات 

 

www.ouh.nhs.uk 
 

  NHS Grampian Hospital - NHS:   مستشفى   
 

االمراض وتقع في    من المستشفیات باالضافة إلى بعض العیادات ، وھي متخصصة في اغلب  9یحتوي على 
 Aberdeen -اسكوتلند 

 

www.nhsgrampian.org 
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فروع ، من المستشفیات  و یعتبر من اجود واكثر المستشفیات شھرة في  8لھ        
 بریطانیا ، كما ان كل مستشفى یعتمد تخصص مختلف 

 
   اسنان  -قلب  -اعصاب  -االنف واالذن والحنجرة  -سرطان  -االمومة  

 ممتاز جدا لالمراض
 اطفال

 ممتاز جدا لالمراض
 العیون  

 ممتاز جدا لالمراض
 مختلفة وخاصة التناسلیة  

   -  Oxfordأكسفورد   

 Scotland    -أسكتلندا    

www.uclh.nhs.uk
www.gosh.nhs.uk
www.moorfields-private.co.uk
www.guysandstthomas.nhs.uk
www.ouh.nhs.uk
www.nhsgrampian.org

