
تعد مالیزیا من الدول الرائدة ، في الرعایة الصحیة 
 .والعالج 

  
بالرغم من التكنولوجیا المتطورة التي تحظي بھـا 

مستشفیات مالیـزیا ، لدیھـم أھــم المقومـات لجعلھم 
األفضل واألحسن من بین كثیر مــن الـدول التي 

یسعي النـاس للذھـاب إلیھــا مـن اجــل العالج 
وأھمھا حسن الضیافة والمعــاملـة الممیـزة  و كـذلك  التكلفة المعقولــة للعــالج ،فھنـاك التخصصـات المتعــددة  

الجراحات ( ویـوجـد مستشفیـات متخصصـة فـي األمـراض المستعصیـة والحـروق وكـذلك عملیـات التجمیل 
 .وغیر ذلك  ) التجمیلیة 

 
 العثور على المستشفیات الجیدة في مالیزیا  

 .لیس باألمر الصعب خـاصة في كوااللمبــور العثـور على مستشفیات جیدة  وذائعة الصیت 
 

أغلب المستشفیات یوجد لدیھا مواقع تحتوي ، على صفحة باللغة العربیة یمكنك ، المراسلة وإستقبال الرد : أوالً 
 .بنفس اللغة دون عناء 

 
بعض المستشفیات لدیھا مكاتب باإلنابة ،  في دول الخلیج فیمكنك مراسلتھم والتـواصل ، معھم والحجز : ثانیاَ  

 .كذلك عن طریق ھذه المكاتب 
 

 كیف تبدأ 
 

علیك بالتـواصل معھـم والتحدث عـن مشكلتك الصحیة أو الكتـابـة عنھا  بدقـة ، إذا كنت سبق لك العـالج  من 
 .األفضـل إرسال التقاریر الطبیة السابقة 

 
عند االتصال والتواصل معھم ســوف یتم تحدید المدة التقریبیة ، التي سـوف تقضیھا معھم ،  و التكلفة  التقریبیة 

المطلوبة ، الن ھذه األمور دائما أسیرة المفاجآت فإننا ننصح دائما بأن یعطي الشخص نفسھ ، وقت إضافي 
 .ویحمل معھ مبلغ إضافي كذلك 

 
تحدید وقت الذھاب واختیار أوقات مالئمة ، إن لـم یكن مـرضك یستــوجب علیـك الســرعة، لــدى المستشفیات  

في الغالب خدمة مطار واستقبال المرضي ، فحاول التنسیق معھــم إن كنت أول مرة  تذھب إلى مالیزیا  ،ویمكنھم 
 .تأمین فندق  لك 

 
 :مزید من المعلومات حول المستشفیات المالیزیة 
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 الرعایة الصحیة والمستشفیات في مالیزیا 

 
Health Tourism Malaysia 

 

 Hospitals in Malaysia -المستشفیات في مالیزیا  

www.myhealth.gov.my/index.php/en


 
 :مستشفیات ممیزة في مالیزیا  

 
 
 

Prince Court Medical Centre 
 

www.princecourt.com 
   

 
 
 

National Heart Institute 
 

www.ijn.com.my 
 

 
 

 
Gleneagles Hospital  

 
www.gleneagleskl.com.my 

 
 

 :تشتھر مدینة بینانج بالمستشفیات الممیزة 
Hospitals in Penang  

 
Penang Adventist Hospital 

 
www.pah.com.my 

 
 
 

 
 

Loh Guan Lye Specialists Center 
 

www.lohguanlye.com 
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