
 
ان ما یجعل المرضي یقصدون سنغافورة ، ھو الرعایة الصحیة 

باالضافة إلى ان والمستشفیات التي تعد االفضل في آسیا ، 
 .التكلفة اقل ،  من اوروبا وامریكا 

 
 
 

 -:السیاحة الصحیة في سنغافورة 
 

یقصد  المرضى من دول العالم سنغافورة سنویاً ، وذلك طمعاً 
في باقة كامة من الرعایة  الطبیة ، وتتمثل في الفحوصات 

الطبیة ، باالضافة للجراحات الراقیة مثل جراحات القلب 
واالعصاب واالورام الخبیثة والحمیدة ، باالضافة لجراحة 

 .العظام ، وامراض العیون وطب االطفال 
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 Hospitals in Singaporeالرعایة الصحیة والمستشفیات في سنغافورة                        



 
 كیف یمكنك العثور على المستشفیات  في سنغافورة  

 
اذا كانت حالتك المرضیة ، من الحاالت الصعبة ، فاالفضل التواصل مع المستشفیات المعروفة في سنغافورة ، ومن 

 .ثم اتخاذ القرار 
 

اذا اردت ذلك فقط لفحص طبي او جراحة تجمیلیة ، او طب االسنان او العیون ، علیك معاینة عیادتین او ثالثة ، 
 .ومن ثم اتخاذ القرار 

 
 

 .تتفاعل جمیع مستشفیات سنغافورة وعیاداتھا بسرعة ، لطلبات المرضي مع التفاصیل الضروریة 
 
 

أغلب المستشفیات یوجد لدیھا مواقع ، تحتوي على صفحة باللغة العربیة یمكنك مراسلتھا ، واستقبال الرد  -أوال  
 .بنفس اللغة دون عناء 

 
 

بعض المستشفیات لدیھا مكاتب باإلنابة ،  في دول الخلیج فیمكنك مراسلتھم والتواصل معھم ، والحجز  -ثانیا  
 .كذلك عن طریق ھذه المكاتب 
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 كیف تبدأ 
 
 
علیك بالتواصل معھم والتحـدث عـن مشكلتك  -1

الصحیة أو الكتابـة عنھا  بدقة ،إذا كنت سبق لك العالج  
 .یستحسن إرسال التقاریر الطبیة السابقة 

 
 
 
عند االتصال والتواصل معھم سوف یتم تحدید المدة  -2

التقریبیة التي سوف تقضیھا معھم ، وتقریب التكلفة 
 المطلوبة نقول تقریبا ألن ھذه األمور دائما أسیرة 

 
المفاجآت ، فإننا ننصح دائما بأن یعطي الشخص نفسھ 

 .وقتاً إضافیاً ، ویحمل معھ مبلغاً إضافیاً كذلك 
 
 
 
 
 
تحدید وقت الذھاب واختیار أوقات مالئمة،  إن لم یكن مـرضك یستـوجب  -3

علیــك الســرعة، لــدي المستشفیات  في الغالب خدمة مطار ، واستقبال المرضي 
فحاول التنسیق معھم إن كانت،  رحلتك االولى  إلى سنغافورة ،ویمكنھم تأمین 

 .فندقا لك 
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 مستشفى رافلز 
Raffles Hospital  

 
 

 
 

 مستشفى ماونت إلیزابیث
Mount Elizabeth Hospital 

 
 

 
 
 

 مستشفى الجامعة الوطنیة
National University Hospital 

 
 

 
 

 المركز الوطني للسرطان
National Cancer Centre 

 
 
 

 المركز الوطني للعیون سنغافورة
Singapore National Eye Centre 

 
 
 
 

 المركز الوطني للقلب
National Heart Centre 
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 مستشفیات ممیزة في سنغافورة 

https://www.rafflesmedicalgroup.com/ar/hospital
https://www.mountelizabeth.com.sg/
https://www.nuh.com.sg/wbn/slot/u3917/NUHcorporate_Arabic.pdf
http://www.nccs.com.sg/PatientCare/InternationalPatients/English/Pages/Home.aspx?p=http://www.nccs.com.sg/PatientCare
http://www.snec.com.sg/Pages/home.aspx
http://www.nhcs.com.sg/patientcare/internationalpatients/Pages/Home.aspx

