منصة عاملية
للسياحة الصحية

تركيا هي الوجهة املناسبة ملشاكل الرعاية
الصحية التي تواجهها!

تعترب تركيا ليست فقط وجهة نادرة حيث ميكنك االستمتاع بالشمس ملدة  300يوما يف السنة ولكن أيضا يشار إليها من بني
الدول ذات اإلمكانات العالية يف مجال السياحة الصحية من قبل منظمة الصحة العاملية ,وعالوة عىل ذلك ،فإن تركيا لديها
اعتامد اللجنة املشرتكة الدولية الخاصة مبرافق الرعاية الصحية أكرث من أي دولة أخرى خارج الواليات املتحدة األمريكية
كذلك تقدم تركيا خيارات العالج بأسعار معقولة يف مستشفيات اللجنة املشرتكة الدولية من الدرجة األوىل املعتمدة جنبا
إىل جنب مع األجهزة التشخيصية والعالجية التي تتبع أحدث التقنيات ،وأفضل األطباء املعرتف بهم
عامليا يف مجاالت تخصصاتهم وجودة الخدمات الخاصة بإدارات املريض الدويل.

جودة الخدمة الطبية يف مستشفيات
مجهزة بأحدث التقنيات
التكاليف املعقولة
املطالب الرسية
املرافق الحرارية
اإلجازة قبل أو بعد معالجتك

هل تعترب تركيا الحل ملشاكل
رعايتك الصحية؟

العام املايض ،اختار  520.000من املرىض وأقاربهم تركيا لحل
مشاكل الرعاية الصحية لديهم* .
كان عىل أن انتظر ملدة 3
أشهر للحصول عىل صورة
األشعة بالرنني املغناطييس
يف بلدي ،لكنني فعلت
ذلك عىل الفور يف تركيا.

أجريت جراحة
تغيري رشايني ناجحة
جدا يف تركيا.

أجريت عملية زراعة
الشعر يف تركيا.

لقد تلقينا عالج العقم
يف تركيا ،واآلن نحن
نعانق أطفالنا.

اخرتت تركيا لعملية
زراعة الكبد لدى.

لدى تركيا أحدث تقنيات
جراحات العيون ،رأيت
ذلك بأم عيني!

* جمهورية تركيا وزارة الصحة من التقرير السنوي لعام 2012

معك عىل طول الطريق!
من وصولك حتى مغادرتك ،سالمتك وراحتك مضمونة من خالل خدمات الدعم التي تقدمها املستشفيات التي نتعاقد
معها .خالل هذه الفرتة ،ونحن نقف إىل جانبك دامئا من أجل صحتك كلام واجهتك أية مشكلة.

املجاالت الطبية التي ميكنك الحصول عىل
خدمات الرعاية الصحية يف تركيا
زرع الشعر
التجميل

رعاية املسنني
طب الشيخوخة

جراحة العظام
الطب الريايض

طب القلب

أطفال األنابيب
عالجات العقم

العالجات الحرارية
العافية الصحية

زرع األعضاء

العناية باألسنان

الجراحة العامة

التشخيص
نظم التصوير باألشعة

طب األورام
عالجات الرسطان.

طب العيون
األنف والحنجرة

النهج األخالقي والعلمي
 lookingcare.comمنصة سياحة عالجية تأسست بهدف توفري نسمة من
الهواء الطلق لصناعة السياحة العالجية برئاسة الدكتور كريم كوراي كبري أحد
رواد السياحة الطبية يف تركيا .يف هذا النظام الذي يضم ممثلني من األفراد
والرشكات من جميع أنحاء العامل ،يتم تقديم معلومات بشأن خدمات الرعاية
الصحية املتخصصة والرتكيز عىل اإلنسان مبوجب إطار حدود األخالقيات الطبية.
عىل منصة  ،lookingcareتوجد مراكز العالج والتشخيص لفروع متخصصة
والسياحة الصحية الحرارية وخدمات رعاية املسنني باإلضافة إىل مستشفيات
اللجنة املشرتكة الدولية املعتمدة الرائدة.

عملية الشفاء يف  7خطوات
 1خطوة  2خطوة  3خطوة  4خطوة  5خطوة  6خطوة  7خطوة
قم بالتسجيل يف
نظامنا

قم مبلء استامرة
املعلومات

النظام لدينا سوف
يويص باملستشفيات
األكرث مالمئة
واألكرث اقتصادية
بالنسبة لك.

سوف تقوم
املستشفى التي
اخرتتها باالتصال
بك وتحديد برنامج
العالج الخاص بك.

وسوف يتم تنظيم
كل التفاصيل من
لحظة وصولك
إىل خروجك من
املستشفى

إذا رغبت ،يف
عمل عطلة قصرية
واكتشاف جامل
اسطنبول وتركيا
فنحن يف خدمتك

العودة إىل الوطن
بصحة وسالمة
وسعادة

 7أيام يف األسبوع  24ساعة يوميا
رعاية صحية مبارشة
تقدم  lookingcareخيارات العالج
األكرث فعالية وثقة وبأسعار معقولة ...
تم تصميمها خصيصا لك!
ميكن أن يتلقى املرىض وأقاربهم «خدمات
عالية الجودة بأفضل األسعار» لالطالع عىل
العروض واالستفادة من خدمة املعلومات
لدينا ميكنك التسجيل يف نظامنا عىل
 www.lookingcare.comمجانا.
لدينا فريق من األطباء املتخصصني يف
 lookingcareميكنه تقديم خدمة الدعم
إليك للوصول إىل العالجات األكرث مالمئة
واألكرث اقتصادية.

 خيارات العالج األكرث فعالية وثقةlookingcare تقدم
! تم تصميمها خصيصا لك... وبأسعار معقولة
Morbasan Sk. Koza İş Merkezi B Blok Kat: 9
Balmumcu - Beşiktaş 34349 İstanbul / Türkiye
Phone: +90 212 274 94 08 Fax: +90 212 347 21 11
info@lookingcare.com

