
تایلند البلد الذي جمع السیاحة ، والرعایة الصحیة معا ً ، حیث 
 . یستقبل ھذا البلد الرائع المالیین من الزوار على الصعیدین 

 
 
البعض یفضل قضاء العطلة ، ممزوجة بالرعایة الطبیة ، مثل  

زیارة المستشفیات للفحوصات الطبیة الشاملة ،او زیارة طبیب 
 .االسنان ، او االستشارة في العالجات التجمیلیة 

 
 

فكرة صائبة جدا ، السیاحة إلى تایلند ، تاخذك  إلى مساحات اكثر 
 . جمال ، في عالم الطب والرعایة الصحیة 

 
 

تتمیز مستشفیات تایلند ، باالضافة للجودة العالیة ، بالتكالیف العالجیة المقبولة ، لذلك فقد اصبحت اكثر شعبیة 
 .للسیاحة الطبیة 

                                                   See Dunia - Thailandتایلند         -شوف الدنیا 

 

 المستشفیات و الرعایة الصحیة في تایالند 
 

Hospitals in Thailand 



 
ع  مستشفیات تایلند ، وبانكوك على االرجح بالسمعة الجیدة ، تتمت

لیس فقط في الشرق االوسط ، بل كذلك من الدول االسیویة االخرى ، 
 .واالوروبیة كذلك 

 
 

لعل  سبا في تایلند تحكي قصة رائعة من االسترخاء ، فھو لیس سبا 
عادیة  بل ھو خطوات للعالج كذلك ، ویقصد الكثیر من الزوار تایلند 

 .لذلك 
 

توفر مستشفیات تایلند ، العدید من التخصصات الطبیة ، مثل 
االمراض المستعصیة والحروق ومراكز طب االسنان ، باالضافة 

 . ) عملیات التجمیل ( لمجال التجمیل الواسع 
 
 

لیس وحدھا بانكوك من حظیت بھذه الرعایة الصحیة ، بل  مدن تایلند 
االخرى كذلك ، حیث تتوفر المستشفیات الموثوق فیھا في كل من تشاینغ ماى ، وبوكیت ، وبتایا ، باالضافة 

 .لساموي 
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 كیف یمكنك العثور على المستشفیات المناسبة في تایلند 
 

 .لیس باألمر الصعب خاصة في تایلند العثور على مستشفیات ممتازة وذائعة الصیت 
 

أغلب المستشفیات یوجد لدیھا مـــواقع تحتوي على صفحة باللغة  -أوال 
 .العربیــــة یمكنك المراسلة واستقبال الرد بنفس اللغة دون عناء 

 
بعض المستشفیات لدیھــا مكاتب باإلنابة في دول الخلیج فیمكنك  -ثانیا  

 .مــــراسلتھم والتواصل معھم والحجز كذلك عن طریق ھذه المكاتب 
 

 كیف تبدأ 
 
علیك التواصل معھم والتحـــدث عـن مشكلتك الصحیـة أو الكتـــابـة  -1

عنھا ولكـن بدقة ،إذا كان سبق لك العالج  یستحسن إرسال التقاریر 
 .الطبیة السابقة 

 
 
عند االتصال والتواصل معھم سوف یتم تحدید المدة التقریبیة التي  -2

ســــوف تقضیھا معھـم وتقریب التكلفة المطلوبة نقول تقریبا ألن ھذه األمور دائما أسیرة المفاجــآت فإننا ننصح 
 .دائما بأن یعطي الشخص نفسھ وقت إضافي ویحمل معھ مبلغ إضافي كذلك 

 
 
تحدید وقت الذھاب واختیار أوقات مالئمة إن لم یكن مـرضك یستـوجب علیــك الســرعة، لــدي المستشفیات   -3

في الغالب خدمة مطار واستقبال المرضى  فحاول التنسیق معھم إن كنت أول مرة  تذھب إلى تایلند ،ویمكنھم تأمین 
 .فندقاً لك 
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 تعتبر ھذه المستشفیات االربعة ، ھي االكثر شھرة وثقة في تایلند ، حیث تضم خدمة جیدة باالضافة إلى فریق
 .طبي ، یمتاز بالكفاءة العالیة ، وھي حاصلة على العدید من الشھادات الدولیة لجودة فریقھا الطبي   

 
 -:نسلط علیھا الضوءعلیھا 
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  Bumrungrad Hospitalمستشفى  بامرنجراد                       

 Bangkok Hospitalمستشفى بانكوك                                 

 Samitivej hospitalsالمستشفیات سمیتیف                          

 Phyathai Hospitalsبیاتاي المستشفیات                           

https://www.bumrungrad.com/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%84%D9%86%D8%AF
http://www.bangkokhospital.com/index.php/en
https://www.samitivejhospitals.com/ar/
http://www.phyathai.com/home/en

