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التعريف بالوجهة الصحية والسياحية كولون

جملة الصحة يف كولون
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مركز متخصص يف جراحة تقويم العظام 

ORTHOPARC Clinic يف كولون هي عيادة خاصة يف جراحة تقويم العظام، تركز عالجاتها 

الرئيسية عىل تركيب مفاصل الورك والركبة، جراحة الكاحل، الصدمة الرياضية، وجراحة 

الركبة/الكتف/العمود الفقري.

باعتبار عيادة ORTHOPARC متثل مركزاً مرجعياً دولياً لربنامج الشفاء الرسيع، فإن مرضانا 

يخضعون لعالج غري مؤمل  فعلياً، ويتم إخراجهم برسعة. وقد قامت الهيئة األملانية للفحص 

التقني )TÜV( مبنح العيادة شهادة يف مجال عالج األمراض الحادة، كام أصدرت لنا شبكة 

)MRE Network( ملنطقة الراين-أهر ختم الجودة. ومن خالل األطباء الذين ميتلكون عقوداً 

من الخربة واملعدات الطبية املتطورة جداً يتم ضامن رعاية طبية من الدرجة األوىل، فعيادة  

ORTHOPARCهي يف الواقع واحدة من أحدث وأرقى العيادات يف أملانيا.

األستاذ الدكتور يواخيم شميدت:

»يقوم فريق عيادتنا بأكمله باالهتامم باملرىض بشكل مكثف، وبأسلوب شخيص دوماً. إن عالقاتنا، التي 

تتميز بالدفء والود، تجعل املرىض ينسون أنهم حتى يف مستشفى. ولدينا جميعاً يشء مشرتك وهو الحرص 

عىل عافية املريض واملعايري العالية يف مجال الرعاية الصحية واالهتامم الشخيص«.

مجاالت التخصص:

°  استبدال الورك والركبة 
°  جراحة الكاحل والقدم 

°  الصدمة الرياضية
°  جراحة الركبة/الكتف

°  جراحة العمود الفقري
°  تشخيص العظام

°   العالج املحافظـ، تشخيص
     ومعالجة هشاشة العظام

°  جراحة الحوادث
°   العالج الطبيعي

ORTHOPARC Klinik GmbH
Aachener Straße 1021B
50858 Köln
T (+49) 221 484 905 0

service@orthoparc.de
www.orthoparc.de

ORTHOPARC Clinic 

األستاذ الدكتور يواخيم شميدت 
املدير الطبي ورئيس األطباء 
يف مجال األجزاء التعويضية 

الداخلية
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Cologne

مع تاريخ ميتد إىل 2000 عام، كاتدرائيتها القوطية وكنائسها الرومانية، موقعها املركزي عىل نهر الراين، مشهد ثقايف متعدد الوجوه وزاخر 
باملتاحف، ومجموعة متنوعة من األحداث، ال تتمتع كولون فقط بسمعة دولية كواحدة من الوجهات السياحية األكرث شعبية يف أملانيا، بل 

أيضاً باعتبارها واحد من املراكز الرائدة يف مجال الخدمات الطبية يف غرب أوروبا. لدى كولون مجموعة واسعة من املرافق والخربات: ابتداًء 
من بنيتها التحتية الخاصة باألبحاث، التعليم التقني والتدريب، وخدماتها الصحية املتفوقة وصوالً إىل محفظتها من املنتجات والخدمات 

الطبية املتخصصة التي تركز عىل الوقاية والتشخيص وإعادة التأهيل. ومتتلك كولون موارد هائلة يف جميع املجاالت املتعلقة بخدمات 
الرعاية الصحية. 

لقد قامت جامعة بون-راين-زيغ وهيئة الفحص الفني األملانية )TÜV( يف راينالند مؤخراً بتطوير معيار جديدة 
إلدارة جودة الخدمات وشهادة بشأن السياحة الطبية. وتضمن هذه الشهادة عالجاً عىل مستوى عال من 

االحرتاف والجودة للمرىض القادمني من مختلف أنحاء العامل. ومن ناحية أخرى، فإن املرىض ال يتلقون فقط 
عالجاً طبياً غري عادي، بل أيضاً يتم االهتامم بكافة األمور األخرى غري الطبية. وكأول عيادة يف أملانيا، حصل 

املكتب الدويل لرشيكنا مركز الوقاية )PAN Prevention Center GmbH(، الذي يقع يف وسط 
كولون، عىل هذه الشهادة - وهو ما ميثل دليالً كبرياً عىل أن مدينتنا بالفعل متقدمة خطوة إىل 

األمام من حيث الجودة املقدمة للمرىض القادمني من الخارج.

ويف إطار الربط بني املستوى الطبي فائق التقنية ومناطق الجذب السياحي، 
والبنية التحتية والخدمات املقدمة للمرىض والضيوف األجانب عىل 
حد سواء، تعد كولون موقعاً مثالياً لتلقي العالج الطبي والعناية 

واالستشفاء. إن هيئة سياحة كولون ورشكائها املذكورين يف هذا 
الكتيب يحرصون عىل تلبية رغبات واحتياجات املرىض القادمني من 

شتى أنحاء العامل. أدعوكم إىل قضاء بعض الوقت يف تصفح هذا 
الكتيب والتعرف بأنفسكم عىل مجموعة واسعة من الخيارات 
السياحية التي توفرها املدينة، وكذلك الخربة الطبية الوافرة 

التي ميكن أن تقدمها كولون لكم ولزبائنكم وملرضاكم!

أتطلع إىل استقبالكم قريباً!

يوسف زومر
املدير التنفيذي

هيئة السياحة يف كولون

الكفاءة الصحية يف قلب أوروبا
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حارضة كولون
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تم إنشاء كولون بواسطة الرومان قبل 2000 عام مضت لُتعرف باسم »كولونيا«، وال تزال املدينة تزخر 
إىل اليوم بشواهد تدل عىل هذا التاريخ الطويل. ويتوافد ماليني السياح كل يوم إىل كولون لزيارة 

مجموعة واسعة من املتاحف الشهرية واألحداث الكربى الفريدة. يبلغ عدد سكان كولون مليون نسمة، 
مام يجعلها رابع أكرب مدينة يف أملانيا.

أقدم حارضة يف أملانيا

حارضة كولون
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كولون الحرضية تشتهر بتصميمها املعامري، 
املوسيقى، الفن، األزياء، املهرجانات، واملأكوالت 

والكثري غري ذلك…
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كونها أحد محاور النقل الرئيسية يف أوروبا الغربية وبفضل موقعها املركزي عىل نهر 

الراين، تعترب كولون بحق يف قلب أوروبا. وتعمل القطارات الرسيعة مثل: آي يس إي )ICE(، تاليس )Thalys( عىل ربط 

كولون مبدينة بروكسل يف أقل من ساعتني، ومبدينتي باريس وأمسرتدام يف ثالث ساعات فقط. أما لندن فهي ال تبعد 

سوى أربع ساعات بواسطة القطار. كام تقدم إير برلني، يورو وينغز، لوفتهانزا وغريها من رشكات الطريان رحالت جوية 

مبارشة إىل كولون من مدن ومراكز وطنية ودولية مختلفة. بل حتى أن يورو وينغز توفر رحلة جوية بدون توقف من 

كولون إىل ديب، رابطًة املدينة مبارشًة مع منطقة الرشق األوسط. ويربط القطار الرسيع آي يس إي )ICE( وسط مدينة 

كولون مبطار فرانكفورت الدويل يف غضون 55 دقيقة فقط، وكذلك أيضاً مبطار دوسلدورف الدويل )35 دقيقة(. ويعمل 

عىل خدمة كال املطارين كافة خطوط الطريان الدولية الرئيسية. 

 سيجد ضيوف حارضة الراين، حوايل 300 فندق من مختلف الفئات، ابتداًء من الفنادق العائلية 
املعتدلة األسعار وحتى فنادق الخمسة نجوم الفاخرة، والتي تحتوي يف اإلجاميل عىل ما يقرب من 31 ألف رسير. 

وتضم كولون سالسل فنادق عاملية مشهورة منها: »ماريوت«، »هيلتون«، »راديسون بلو« و«آكور«، وكذلك سلسلة 

فنادق »ماريتيم« األملانية. وعىل رأس املجموعة يربز فندقان من فنادق كولون ذات الدرجة الرفيعة الحرصية، فندق 

»اكسلسيور ارنست« وفندق »حياة«. أما الضيوف الراغبون يف اإلقامة لفرتات أطول، فيمكنهم أيضاً االختيار بني 

مجموعة من أماكن املبيت، عىل سبيل املثال الشقق الفندقية »أبارتهوتيل أداجيو« )فنادق آكور( أو »دوم ريزيدنتس«، 

يف قلب املدينة متاماً.

كيفية الوصول

الفنادق

تعد الكاتدرائية ذات الطراز القوطي بأبراجها املميزة أشهر معامل كولون. وتعترب هذه 

الكاتدرائية، التي يعود تاريخها إىل 750 سنة واملدرجة ضمن قامئة مواقع اليونسكو للرتاث العاملي منذ عام 1996، 

أبرز املعامل السياحية يف أملانيا وواحدة من أكرث املباين سحراً عىل مستوى العامل، حيث تجذب أكرث من 6 ماليني زائر 

سنوياً. وتحتوي هذه الكاتدرائية الرائعة رضيح امللوك الثالثة الذهبي والعديد من الكنوز القيمة األخرى، التي يوجد 

بعضها داخل الكاتدرائية نفسها، وبعضها اآلخر داخل خزانة النفائس الواقعة أسفل مبنى الكاتدرائية. كام تضم كولون 

مجموعة فريدة وجذابة من اثنتي عرشة كنيسة رومانية، والتي تعد كل منها عىل حدة جوهرة من جواهر فن الهندسة 

املعامرية الخاص بكنائس القرون الوسطى.

الاكتدرائية
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يف موقع قريب متاماً من الكاتدرائية يوجد العديد من متاحف املدينة، التي متثل جميعها مؤسسات 

معروفة مثل متحف لودفيغ للفن الحديث الذي يضم أضخم مجموعة من فن البوب خارج الواليات املتحدة األمريكية، 

واملتحف الروماين الجريماين الذي يحتوي عىل مجموعة من اآلثار القيمة، واملتحف األبريش ذو العامرة الرائعة »كولومبا« 

الذي يتواجد حالياً يف منطقة تاريخية هامة جديدة. أما متحف »فالراف ريتشارتس« فهو يضم لوحات من العصور 

 Fondation« »الوسطى وحتى العرص الحديث، إىل جانب مجموعة الفن االنطباعي التي متتلكها مؤسسة »كوربود

Corboud«. كام يتم يف متحف الفنون التطبيقية عرض تصاميم ذات عالقة وثيقة مع أعامل الفنون الجميلة. ويف 

متحف »شنوتغن« هناك مجموعة مهمة من الفن املقدس العائد للعصور الوسطة، بينام يعرض متحف »راوتنشرتاوخ-

يوست« مجموعة عرقية رائعة. وعىل بعد خطوات قليلة، متثل شبه الجزيرة الواقعة يف حي »رايناوهافن« موطناً 

ملتحف الشكوالتة، الذي يعترب أجمل مؤسسات الحلوى يف كولون. ومن بني الكثري من األمور، يستطيع الزائر هنا التمتع 

بالشوكوالتة الطازجة من النافورة الفريدة. وإىل الجوار منه، يقع متحف الرياضة واأللعاب األوملبية األملاين، الذي ميثل 

مؤسسة للتدريب العميل مع العديد من العروض التفاعلية. 

املتاحف

ليس وحده التنوع الثقايف هو الذي 
يجذب الزوار من جميع أنحاء العامل 

إىل مدينة كولون، بل أيضاً شهرتها 
كجنة للتسوق



9 8

إىل الجنوب مبارشة من الكاتدرائية تقع البلدة القدمية الفاتنة التي 

تزخر بالعديد من الحانات ومصانع الجعة، وكذلك حديقة الراين مع مرايس املراكب الجميلة، ومقر البلدية التاريخي، 

والحامم اليهودي »ميكفا« وقاعة االحتفاالت التاريخية »غورتسنيش«. وباإلضافة إىل فنونها املعامرية التاريخية، تتمتع 

كولون أيضاً بوجه عرصي: »رايناوهافن« الذي ميثل حياً جديداً بُني عىل ضفاف نهر الراين بالقرب من البلدة القدمية، 

يزخر باملباين الشاهقة التي تحبس األنفاس ومجموعة واسعة من املطاعم واألنشطة الثقافية. وميثل الحي البلجييك 

وحي »إيرينفليد« مراكز نابضة باإلبداع وموطناً لثقافة فن الشوراع يف كولون، كام ينترش فيهام العديد من البوتيكات 

الصغرية واملعارض وكذلك العديد من املقاهي املريحة واملطاعم والبارات.

التقاليد تقابل احلداثة

أماكن ومراكز التسوق يف كولون الزوار للتنزه وتبضع كل ما يحبونه. وميكن الوصول إىل 

جميع شوارع التسوق املتواجدة يف وسط املدينة بسهولة سرياً عىل األقدام. وميثل شارع »هوهه شرتاسه« وشارع 

»شيلدر غاسه« اثنني من أكرث شوارع التجزئة ازدحاماً يف أوروبا. وعند تقاطع الشارعني يوجد أكرب متجر متعدد األقسام 

يف كولون »غالرييا كاوفهوف«، والذي يقدم للزبائن القادمني من الخاريج خدمة خاصة السرتداد رضيبة القيمة املضافة 

وإمكانية شحن مشرتياتهم إىل وطنهم. وعىل بعد أقل من عرشة دقائق، يتواجد شارع »ميتلر شرتاسه«، الذي قد يكون 

أفخر شوارع املدينة عىل اإلطالق، حيث يعرض أرقى ماركات األزياء واملجوهرات واملنسوجات املنزلية الرفيعة. وتستمر 

تجربة التسوق يف الشوراع املحيطة مثل »بفايل شرتاسه«، »إيرين شرتاسه« و«برايته شرتاسه«. والبد من اإلشارة هنا إىل 

أن مواطني الدول غري األوروبية ميكنهم اسرتداد رضيبة املبيعات التي تعادل %19 عند مغادرتهم أملانيا. وبعبارة أخرى، 

تقدم متعة التسوق يف كولون قيمة حقيقية للامل عند املقارنة الدولية. 

التسوق تجذب

تعد مدينة كولون موطن العالمات التجارية العاملية. وعىل رأسها ماء 

الكولونيا الشهري عاملياً 4711، الذي ميكن العثور عليه هنا من خالل متجره ومتحفه الرائعني، وكذلك مصنع »فارينا« 

املعروف اليوم بأنه أقدم مصنع يف العامل ينتج ماء كولونيا، والذي أنشأ يف عام 1709، بالقرب من مقر بلدية كولون 

التاريخي. وتفتح كال الرشكتني أبوابها أمام الجمهور لتصحبهم يف رحلة عرب عامل العطور وتاريخها. كام تحافظ »رميوفا«، 

التي قد تعد أشهر مصانع حقائب السفر الفاخرة يف العامل، عىل بصمتها يف كولون إذ أنها متتلك متجراً رائداً باإلضافة إىل 

متحف للحقائب بجانب الكاتدرائية. وتستوطن يف كولون أيضاً رشكات عاملية مثل »فورد أوروبا«، تويوتا أوروبا«، »داف 

تراكس«، »ماداوس فارما«، ومجموعة »ريفه«، التي متثل رشكة كربى يف تجارة املواد الغذائية.

العالمات التجارية
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تفتخر كولون حقاً باملشهد الثقايف فيها. فاألحدث املوسيقية البارزة يتم تقدميها طوال العام داخل مبان 

معامرية رائعة كمبنى الحفالت املوسيقية »كولرن فيلهارموين« ودار األوبر »كولون أوبرا« ومرسح »ميوزيكال دوم«. أما 

األحداث الكالسيكية مثل »ليلة املتاحف« وعروض األلعاب النارية الضخمة »كولون اليتس« التي تُقام يف شهر يوليو، 

تجذب مئات آالف الزوار املتحمسني. ويعد املدرج الهائل »النكيس آرينا«، الذي يضم 18 ألف مقعد، أضخم مدرج 

داخيل يف أملانيا عىل اإلطالق. وميثل هذا املبنى األنيق، الذي تم افتتاحه عام 1998، مرسحاً دولياً لحفالت من الوزن 

الثقيل ويستضيف أشهر النجوم من أمثال بيونسيه، ديفيد غاريت، ليونيل ريتيش، رود ستيوارت والكثري غريهم.

وكان معلب كرة القدم يف كولون واحداً من املالعب التي استضافت مباريات كأس العامل لكرة القدم التي أقيمت يف 

أملانيا عام 2006 وهو موطن لنادي كولون لكرة القدم »إف يس كولون«. كام يتم استخدامه أيضاً إلقامة الحفالت لنجوم 

مثل »رويب وليامز« وفرقة الروك »إيه يس/دي يس«.

أماكن

تزخر كولون مبرافق الرتفيه حيث ميكن للزوار االسرتخاء والراحة. فاملدينة 

)Claudius Therme( »هي موطن لواحد من أجمل منتجعات الينابيع الحرارية يف أوروبا »كالديوس تريمه

الذي يقدم مجموعة واسعة من مرافق الساونا والصحة. ويوفر املنتجع الصحي والنادي الريايض الفاخر يف

كولون »نيبتونباد« )Neptunbad( حاممات ساونا، عالجات تجميل وعالجات تدليك يف مكان تاريخي. 

ويف مدينة »بريغيش-غالدباخ« القريبة يعترب »ميديتريانا« )Mediterana( منتجعاً وحامماً حرارياً يحمل طابع البحر 

األبيض املتوسط مع خيارات متنوعة لالسرتخاء واالستشفاء. وأخرياً، ميكن للزوار االستفادة من املنتجعات الصحية 

املتنوعة وذات الجودة العالية يف فنادق املدينة، مثل النادي الصحي يف فندق سافوي )Savoy Health Club( أو 

.)Mauritius Hotel & Therme( منتجع فندق موريشيوس

املنتجعات الصحية

كولون هي مدينة للمعارض التجارية الدولية. فمركز 

املعارض يف كولون )Koelnmesse( يستضيف أكرث من 80 معرضاً تجارياً دولياً كل عام، يحرضها أكرث من 44 ألف رشكة 

 ،)RT COLOGNE( آرت كولون ،)Anuga( عارضة و2,6 مليون زائر من حوايل 220 بلداً. وتشمل أهم املعارض: أنوغا

إف آي يب أو )FIBO(، غيمزكوم )gamescom(، معرض األثاث الدويل )imm(، معرض الحلويات والوجبات الخفيفة 

)ISM(،  أورغاتيك )Orgatec( وفوتوكينا )photokina(. كام تستضيف كولون مجموعة متنوعة من األحداث السنوية 

الكربى، من بينها الكرنفال، مهرجان »موسيقى البوب«، مهرجان »سمر جام«، مهرجان »الجسور الثامنية-موسيقى 

لكولون«، »أضواء كولون«، أسواق عيد امليالد التقليدية وغريها الكثري. كام كانت املدينة أيضاً املكان املناسب إلقامة 

أحداث بارزة مثل »اليوم العاملي للشباب« عام 2005، كأس العامل لكرة القدم عام 2006، بطولة العامل لكرة اليد ويوم 

الكنائس الربوتستانتية األملانية »كريشن تاغ« عام 2007، نهايئ البطولة العاملية لأللعاب اإللكرتونية »سايرب غيمز« عام 

2008، الجولة النهائية السنوية من دوري أبطال أوروبا لكرة اليد )منذ عام 2011( والجولة النهائية من بطولة كاس 

أملانيا لكرة القدم للسيدات )منذ عام 2012(. ومن األحداث الرياضية البارزة يف املستقبل هناك بطولة العامل لهويك 

الجليد لعام 2017، والتي سيتم إقامتها يف كل من كولون وباريس.

املعارض التجارية واألحداث
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تعد احتفاالت الكرنفال من األحداث الهامة األخرى التي تجذب الزوار من جميع أنحاء العامل، 

وتُعرف بـ »الفصل الخامس«، حيث تتجىل أبرز مظاهرها االحتفالية يف كرنفال الشارع »شرتاسن كرنفال« .

فكل عام، يصطف أكرث من مليون شخص عىل جانبي شوارع كولون الرئيسية يوم اثنني املرافع ملشاهدة موكب النرص 

الذي يقوده الثالوث الشهري: األمري والفالح والعذراء، فتتحول املدينة إىل احتفال واحد ضخم يضم سكان مدينة كولون 

الودودين الذي يرحبون بالضيوف من جميع أنحاء العامل، ملشاركتهم االحتفال والرقص والضحك. وبعدما متتلئ مصانع 

الجعة والحانات واملطاعم عن آخرها، ينتقل االحتفال إىل الشوراع وامليادين العامة، فيستمر اللهو وأجواء املرح 

حتى الساعات األوىل من الصباح. يعترب كرنفال كولون أضخم احتفال يف أوروبا وثاين أضخم احتفال يف العامل بعد 

احتفاالت »ريو دي جانريو«.

عندما يتعلق األمر بالطعام، فسيجد زوار كولون نطاقاً عريضاً من 

مرسات الطعام، بدءاً من مصانع الجعة األملانية يف البلدة القدمية مع الجعة املحلية املميزة »كولش«، وكذلك املأكوالت 

املحلية، ووصوالً إىل املطاعم التي تقدم مجموعة مختلفة من األطباق العاملية، ومنها املطاعم التي تقدم الطعام الحالل. 

وميكن أيضاً إيجاد املطابخ الراقية يف املنطقة، ومنها »فيندوم« يف فندق »غراند هوتيل برنسبريغ« )حاصل عىل 3 نجوم 

ميشالن( ومطعم »تاكو« يف فندق »اكسلسيور ارنست« )يحمل نجمة ميشالن واحدة(. وال ننىس املأكوالت الفرنسية يف 

مطعم »لو موسينري« الحاصل عىل نجمتي ميشالن ومطعم »مايبيك«، مطعم »ألفريدو«، مطعم »ال سوسيته«، مطعم 

»ميرتيه« ومطعم »هيميل أون آيد« يف فندق »فارستورم« الحاصل كل منها عىل نجمة ميشالن واحدة. وتتصف الحياة 

الليلية يف كولون بأنها أسطورية وتتمتع بشعبية عظيمة. فهناك عدد ال يحىص من الحانات والبارات والنوادي التي 

تدعو أهل كولون وزوارها إىل قضاء ليلة يف البلدة القدمية والتمتع بالحياة الليلية الرائعة يف املدينة. كام يوجد عدد من 

الكازينوهات الراقية التي يسهل الوصول إليها من املدينة، كتلك املوجودة مثالً يف مدينتي »آخن« أو »باد نوينار«.

الكرنفال 

املطامع واحلياة الليلية

تعترب حارضة الراين صديقة لألطفال والعائالت إىل أبعد الحدود. فحديقة 

الحيوان يف كولون تشتهر عاملياً مبتنزه األفيال والتلفريك املعلق فوق نهر الراين. ولدى املدينة العديد من املتنزهات 

والحدائق، مثل الحدائق النباتية الشهرية »فلورا«، الحزام األخرض ومتنزه الراين الشاسع مع النافورة الشهرية »تانتس 

برونن«، والتي متثل جميعها منطقة مثالية للتنزه. أما الزوار الباحثون عن املزيد من اإلثارة، فيمكنهم التوجه إىل حديقة 

املالهي »فانتازيا الند« يف مدينة »برول« املجاورة، والتي تعترب واحدة من أكرث الحدائق الرتفيهية إثارًة يف أملانيا، حيث 

تجذب العائلة بأكملها. ويف نفس الوقت، فإن مركز »مايكل شوماخر كارت أند إيفنت سنرت« يف مدينة »كريبن« القريبة، 

يقدم األلعاب الرياضية والرسعة واإلثارة. ففي هذه املدينة بدأت مسرية السباق لألخويني األسطورة شوماخر. وبالنسبة 

للزوار الذين يفضلون مشاهدة الرياضات، فإن مضامر سباق الخيل »فايدنبيش« يضمن لهم يوماً رائعاً يف الهواء الطلق.

األطفال والعائالت



14

تقدم كولون لزوارها يف شهر ديسمرب ما مجموعه مثانية أسواق رومانسية ألعياد 

امليالد يف وسط املدينة، حيث يتميز كل منها بجو وبرنامج خاصني. فهناك سوق عيد امليالد املجاور للكاتدرائية، الذي 

يعترب األجمل من نوعه يف أوروبا وفقاً للصحافة املهتمة بهذا املجال. ويشمل السوق 150 من األكشاك الصغرية املزينة 

التي تعرض مختلف الفنون املوسمية واألشغال اليدوية املميزة، إىل جانب املنتجات اإلقليمية واملحلية.

وتجذب أسواق عيد امليالد األخرى املتسوقني إىل التجول والتفرج، وكذلك االستمتاع بأكل اللوز املحمص والنبيذ الساخن 

وأطايب املأكوالت األخرى يف سوق »موطن األقزام« يف البلدة القدمية، سوق »إنجيلز ماركت« يف منطقة »نومياركت«، 

»قرية سانت نيكوالس« يف ميدان »رودولف بالتس«، سوق العطالت ذو »أسلوب الحياة الحرضي« يف حديقة »شتادت 

غارتن« يف الحي البلجييك العرصي، سوق عيد امليالد يف شارع »شافن شرتاسه« وسوق عيد امليالد يف امليناء عند

متحف الشوكوالتة.

إن األحداث املوسمية املختلفة التي تجري يف نفس الوقت مثل الحفالت املوسيقية ورحالت السفن الشتوية يف نهر 

الراين تحول الفرتة عيد امليالد إىل تجربة فريدة من نوعها.

مومس العطالت

أسلوب حياتها املرح البسيط ينترش بني الناس 
من جميع أنحاء العامل عىل مدار السنة. وبالتايل، 
فإنه ليس مجرد إدعاء عندما تذكر تقارير السفر 

عبارة »كولون ال ميكن وصفها. كولون هي 
إحساس داخيل«.
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Excelsior Hotel Ernst AG
Domplatz / Trankgasse 1-5
50667 Köln
T (+49) 221 270 1

info@excelsior-hotel-ernst.de
www.excelsiorhotelernst.com

أهالً وسهالً بكم يف فندق اكسلسيور ارنست

ال تزال األناقة والتقاليد متيزان شخصية فندق اكسلسيور ارنست منذ عام 1863، حيث كان ينظر إليه 

دوماً باعتباره مركزاً اجتامعياً ملنطقة الراين. يتمتع هذا الفندق، الذي يعترب الوحيد يف كولون الذي 

ينتمي إىل مجموعة الفنادق الرائدة يف العامل، مبوقع مثايل يف قلب املدينة، مقابل كاتدرائية كولون 

الشهرية عاملياً. 

وال يزال فندق اكسلسيور ارنست ذو امللكية الخاصة معروفاً جداً بأناقته الرصينة، حيث تضفي املواد 

القيّمة والتحف النفيسة واأللوان املتناسقة طابعاً خاصاً وسحراً فريداً عىل كل غرفة، خالقًة جواً منزلياً 

رائعاً يدعو الزائر إىل االسرتخاء. فهذه امليزة الخاصة، التي ترتافق مع أحدث تجهيزات األثاث وآخر املعدات 

التقنية، ال ترتك رغبة إال وتلبيها. 

 

سوف تخترب يف مطعم الذواقة »هانزه شتوبه« تجربة رائعة يف فنون الطهي، حيث يقوم الفريق املتلزم 

امللتف حول رئيس الطهاة التنفيذي »توبياس كوخ« بإعداد مأكوالت فرنسية ومتوسطية مبتكرة تتمتع 

مبستوى راق تتجاوز شهرته حدود املدينة. أما مطعم »تاكو« الحائز عىل نجمة ميشالن فهو ميثل العنوان 

األول يف املدينة بالنسبة لعشاق املأكوالت الرشق آسيوية. وما عليك سوى أن تخطط »رحلتك اآلسيوية« 

الخاصة جداً لتتوقف أمام اليابان الزكية، الصني الصحية، تايالند الصعبة أو فيتنام الحارة. فكبري الطهاة 

»مريكو غاول« سوف يستحرض لك تجربة ال تنيس  يف عامل الطهي. ويقدم الفندق شكل حرصي ومختلف 

يف أملانيا لتناول شاي فرتة العرص املبتكر من قبل »بيري هريمي«، طاهي الحلويات الفرنيس الشهري، إذ يتم 

تقديم حلوياته من املاكرون مع مجموعة مختارة من أنواع الشاي الكالسيكية الحلوة واملتبلة.

وبعد يوم ناجح وميلء بالنشاط، ما عليك سوى االسرتخاء يف مرافق السبا يف فندق اكسلسيور ارنست. 

فمن خالل أحدث معدات اللياقة البدنية والساونا وغرف حاممات البخار ورشكاء مختارين متخصصني يف 

مجال الصحة واللياقة البدنية ستجد نفسك يف عامل مفعم باالسرتخاء التام. 

الخدمات:

° 140 غرفة وجناح
°  مطعامن 
°  بار بيانو

°  منطقة للياقة البدنية والساونا 
°   أجهزة لوحية »سويت بادس« 

     يف كافة الغرف
°   ميني بار مجاين

°  خدمة غرف عىل مدار 24 ساعة
°   تلميع أحذية مجاين

°  شاي فرتة العرص مبتكر من قل بيري هريمي

يان مايرز
مساعد مدير املبيعات
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 (+49) 221 346 43 0 
 (+49) 221 346 43 429   

info@koelntourismus.de
www.koelntourismus.de

EUROPE HEALTH

نقدم ملرضانا األجانب املشورة املهنية ومستويات عالية 

من الرعاية لضامن عودة املريض بأفضل طريقة ممكنة إىل حياته الطبيعية بعد 

الخروج من املستشفى والعودة إىل الوطن. يتحدث األطباء والكادر الطبي اللغة 

اإلنكليزية وغريها من اللغات. ويعمل مركز الصحة يف كولون بالتعاون مع الوكالء 

ومكاتب الدعم الذين يحرصون قدر اإلمكان عىل توفري وسائل اإلقامة املريحة 

واملثرية لالهتامم للمرىض األجانب وأفراد عائالتهم املرافقني لهم. ويستطيع الزائر 

اختيار برامج الدعم الفردية القابلة للتعديل، بداية من حجز الفنادق، والتنقل، 

وخدمة »االستقبال والرتحيب« مع توفري وسائل التنقل من املطار، واالنتقال من 

الفندق إىل زيارة الطبيب واملستشفى، وخدمات الرتجمة، والرحالت والنزهات 

وتنظيم برامج ترفيهية شاملة لألشخاص املرافقني للمريض. ويتوافر فريق من 

العاملني األكفاء الذين يتحدثون لغات مختلفة ويتمتعون بخربة دولية يف 

املجال السياحي ومعرفة تامة باملدينة. وهناك أيضاً تعاون مع مقدمي خدمات 

آخرين من أجل توفري الدعم للزوار )الفنادق واملطاعم، خدمات السائق الخاص، 

املرتجمني، واللياقة واالستشفاء وغريها(. وغني عن القول أنه بإمكان املرىض 

القادمني من الخارج االستفادة أيضاً بشكل تام من جميع الخدمات الواردة يف 

.)Cologne Tourist Board( كاتالوج هيئة السياحة الرسمية ملدينة كولون

اخلدمات

إذاكان لديك أية استفسارات حول مجموعة الرعاية الطبية الواسعة املتاحة يف منطقة 
كولون الكربى، يُرجى االتصال بـ:

)Europe Health GmbH( رشكة يورب هيلث
)Feringastr. 13( 13 شارع فريينغا

)Unterföhring 85774( 85774 أونرتفورينغ

هاتف: 

االتصال

إذاكان لديك أية استفسارات حول مكان إقامتك يف منطقة كولون الكربى، يُرجى
 االتصال بـ:

)KölnTourismus GmbH( هيئة سياحة كولون
 ) Kardinal-Höffner-Platz 1(1 شارع كاردينال-هوفرن-بالتس

)Köln 50667( 50667 كولون

هاتف:
فاكس: 

 (+49) 89 666 768 98 0
info@europehealth.de

www.europehealth.com
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EUROPE HEALTH

Europe Health GmbH
Feringastr.13
85774 Unterföhring
T (+49) 89 666 768 980

info@europehealth.de
www.europehealth.com

بوابتك ألفضل عالج يف الخارج
يورب هيلث

يف املقارنة العاملية، يتزايد عدد السياح القادمني بهدف العالج يف أملانيا وتتنافس املستشفيات يف 

أملانيا عىل استقطاب املرىض. وبدروها، تقوم رشكة »يورب هيلث« )Europe Health( بالتعامل 

مع حصة بالسوق ذات صلة من خالل رعاية أكرث من 3 آالف مريض يف أملانيا والنمسا.

وتُظهر التجربة أن األدوية األملانية تتمتع بسمعة ممتازة، يف حني أن الرعاية الصحية يف البلدان 

العربية والناطقة باللغة الروسية مل تتقدم كثرياً أو تصبح جذابة إىل حد اآلن. ولهذا السبب فإننا 

نتوقع أن تشهد السياحة العالجية يف أملانيا زيادة خالل السنوات القليلة القادمة. وهذا يعني أنه 

حتى »يورب هيلث«ستقوم بتوسيع نطاق خدماتها يف أملانيا يف السنوات املقبلة.

ونظراً لخربتنا الشاملة، والتعاقدات مع مستشفيات رفيعة املستوى و27 مكتباً طبياً يف أنحاء أملانيا 

والنمسا، فنحن نعرف بالضبط أين نجد أفضل رعاية طبية مع مستوى عال من الجودة وهذا ما 

يجعلنا ملتزمني مبساعدة املرىض الذين يعيشون يف الخارج ويبحثون عن أفضل رعاية طبية من خالل 

إيجاد أفضل األطباء، أكرث العالجات ابتكاراً واملستشفيات التي تتمتع بأعىل مستويات الجودة.

تركز الخدمات عىل قطاع السياحة العالجية الفاخر، حيث يأيت السياح الطبيون بشكل رئييس من 

املنطقة العربية واتحاد الدول املستقلة سابقاً. توحد »يورب هيلث« كافة هذه الخدمات من املجال 

البارز للرعاية الصحية وتقدم لزبائنها هذه املنصة التي يحتاجون إليها كثرياً من خالل تزويدهم 

بالخدمات األربعة كلها: خدمات املرىض، السياحة، التسويق وتطوير املشاريع. ونظراً ملوقعها 

الجغرايف، فإن »يورب هيلث« تركز يف خدماتها عىل البلدان العربية والروسية.

نحن نقدم للمرىض باقات مصممة خصيصاً لتتناسب مع كل فرد بدالً من تقديم مجرد باقات جيدة. 

وتتمثل األسباب الرئيسية لذلك يف اختالف احتياجات وخلفيات كل رحلة. ويتم هنا تقديم مجموعة 

 )Seralux( »كاملة من الربامج السياحية عىل مستوى عال من الجودة. فرشكتنا الفرعية »سريالوكس

متخصصة يف ذلك ومستعدة للخدمة عىل مدار 24 ساعة وطوال أيام األسبوع السبع.

إن الصحة الجيدة ال تعني فقط الخلو من األمراض، بل تعني الشعور بالرفاه من النواحي الجسدية 

والنفسية معاً.

مجاالت التخصص:

° خدمة السياح القادمني بهدف العالج
    يف أملانيا وأوروبا 

°  تطوير املشاريع الصحية يف البلدان
    العربية والروسية 

°  استشارات املرافق الصحية، السياسات 
     الصحية واإلدارة الصحية

°   تسويق املستشفيات، األطباء، املدن
     واملؤسسات

° خدمة كبار الشخصيات يف مجال السياحة
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رورسات يف كولون

كنوكه )بلجيكا(

+49 (0) 2203 / 20 330 20

+49 (0) 2203 / 20 330 29

طرق مريحة يف مستشفى
DREIFALTIGKEITS-HOSPITAL

مركز للجراحة طفيفة التوغل، الجراحة العامة، الجراحة الباطنية 
وعالج الصدمات

مع أكرث من 3 آالف عملية يف السنة، 90 يف املئة منها يتم إجراؤها بطرق طفيفة التوغل، يعترب 

 )Wesseling( »يف مدينة »فيسيلينغ )Dreifaltigkeits-Hospital( »مستشفى »درايفالتيشكايتس

تحت إدارة األستاذ الدكتور »كريستوف إيه. ياكويب« واحداً من مراكز التميز يف أملانيا، وخاصة 

يف مجال عالج األورام الخبيثة. ينصب الرتكيز دوماً عىل الرعاية الفردية للمريض، ويدخل ذلك يف 

فريق العالج: فكل خطوة من خطوات العملية يتم مناقشتها سويًة. ومتثل فلسفة الثقة املتبادلة 

الناتجة عن ذلك والشفافية عامالً حاسامً يف نتائج العالج الناجح. وباإلضافة إىل مركز السمنة 

املعتمدة، مركز األمعاء ومركز الصدمات، فإن لدى فريق األطباء الذي يقوده األستاذ الدكتور ياكويب 

لديه خربة خاصة يف جراحة العظام وعالج الغدة الدرقية.

يتمتع مستشفى »درايفالتيشكايتس«، الذي يقع يف مدينة »فيسيلينغ« بني عاصمة الراين كولون ومدينة بون، 

بسمعة دولية ألقسامه املتخصصة يف الجراحة، جراحة التجميل، الطب الباطني، التخدير والعالج الطبي املكثف 

وامللطف. وتتوفر للمرىض غرف تحتوي عىل رسير واحد أو رسيرين من أجل ضامن إقامة مريحة يف املستشفى. 

وبناًء عىل الطلب، ميكن أيضاً املبيت يف جناح.

Center for Minimally Invasive 
Surgery, General, Abdominal and 
Trauma Surgery
at Dreifaltigkeits-Hospital 
Bonner Straße 84
50389 Wesseling
T (+49) 2236 77 276

chirurgie@krankenhaus-wesseling.de
www.krankenhaus-wesseling.de

مجاالت التخصص:

°  جراحة البطن/ جراحة طفيفة التوغل
°  رسطان املعدة والقولون

    )مركز رسطان األمعاء راين-إرفرت( 
°  السمنة )مركز فيسيلينغ لعالج السمنة(

°  جراحة الغدد الصامء
° الجراحة العامة وعالج الصدمات، جراحة 

    العظام )مركز الصدمات(
°  عمليات العيادات الخارجية

األستاذ الدكتور 
كريستوف إيه. ياكويب

املدير الطبي واالستشاري
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أوقات العمل:

االثنني - الخميس:

من الساعة 9:30 صباحاً إىل 8 مساًء

الجمعة:

من الساعة 9:30 صباحاً إىل 9 مساًء

السبت:

من الساعة 9 صباحاً إىل 8 مساًء

املوقف P2 مفتوح حتى الساعة 12 ليالً ويف أيام اآلحاد.

مرحبا بكم
يف 

غالرييا كاوفهوف 
كولون، شارع هوهه شرتاسه
مرحبا بكم يف تجربة تسوق مليئة بالعالمات التجارية 

الحرصية. متتعوا مبجموعات ملهمة من منتجاتنا.
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Kliniken der Stadt Köln gGmbH
51058 Köln
• Amsterdamer Straße
• Holweide
• Merheim
T (+49) 221 890 713 084

info@kliniken-koeln.de
www.kliniken-koeln.de

توفر مستشفيات »أمسرتدامر شرتاسه« و«هولفايده« 
و«مريهايم« عالجاً عايل الجودة ورعاية تركز عىل املريض

 Amsterdamer( »إن القيم التي يتم تطبيقها كل يوم يف مستشفيات »أمسرتدامر شرتاسه

Straße(، »هولفايده« )Holweide( و«مريهايم« )Merheim( تتمثل يف الجودة العالية للعالج، 

مجموعة واسعة من الخدمات الطبية، احرتام لكرامة اإلنسان بغض النظر عن جنسيته أو رؤيته 

للعامل أو دينه. فالهدف الطموح للمستشفيات البلدية يف كولون هو: أفضل عالج للجميع.

يعمل لدى مستشفيات كولون البلدية أكرث من 4500 شخص. ويرأس املؤسسة املدير التنفيذي 

»رومان لوفنفوسه-غيهرت«. يف كل عام، يختار أكرث من 63 ألف مريض داخيل و130 ألف مريض 

خارجي تلقي العالج هنا. فهذه املستشفيات رائدة يف رعاية املرىض بأعىل معايري الجودة واألمان، 

وتتلقى العديد من الجوائز وتوصيات الخرباء.

يتم استخدام الطب عايل التقنية حيثام كان ذلك رضورياً إلنقاد األرواح، يف حني يعترب الدعم 

واملراقبة وتخفيف اآلالم محور الرتكيز يف مجاالت أخرى. وتعمل املستشفيات عىل تصميم

خدماتها لتتناسب مع احتياجات املرىض، مهام كانت فريدة من نوعها. فكل إجراء يركز دوماً

عىل كل مريض مبفرده.

مستشفى أمسرتدامر شرتاسه لألطفال

 Amsterdamer Straße Children’s( يقدم فريق العمل يف مستشفى أمسرتدامر شرتاسه لألطفال

Hospital( رعاية طبية عالية الجودة منذ أكرث من 50 عاماً. فمهام كانت املشكلة: االلتهابات، 

مرض السكري، الرصع، اضطرابات األمل املزمن، التشوهات، الرسطان، الحوادث - سوف تجد هنا 

املتخصص املناسب لكل علة ولكل عمر، بدءاً من املرىض الصغار الرضع وحتى الشباب اليافعني، 

مع توفر خيارات العالج املحافظ والجراحي عىل حد سواء. ويعترب مستشفى األطفال مبثابة 

أفضل عالج للجميع
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»منارة« يف أملانيا، حيث يوفر الرعاية الطبية للمرىض من األطفال واليافعني الذين يعانون من أمراض 

حادة ومزمنة، ويتم ذلك دوماً من خالل التعاون الوثيق بني متمريس طب األطفال واملستشفيات 

املتعاونة واملؤسسات الداعمة، وقبل الجميع: األهل واألقارب.

مستشفى هولفايده

يُعرف مستشفى هولفايده )Holweide Hospital( بني الكثري من الناس بعيادة األمومة الكبرية: فمن 

خالل حوايل 2000 حالة والدة سنوياً، مبا يف ذلك العديد من حاالت الوالدة املبكرة املحفوفة باملخاطر، 

يعترب هولفايده واحدة من أكرب عيادات األمومة يف والية »نوردراين-فستفالن«. ومع 8 أقسام - التخدير، 

مركز الثدي، الجراحة، أمراض النساء مع مركز فرتة ما حول الوالدة، األذن واألنف والحنجرة، الطب 

الداخيل، األشعة، املسالك البولية - يعترب مستشفى هولفايده نقطة انطالق مهمة لعالج الكثري من 

األمراض. أما عالج الرسطان بالنسبة للمرىض الداخليني والخارجيني فيتم عىل قاعدة من االلتزام الشامل 

ومتعدد التخصصات فضالً عن الخدمات املساندة للمرىض وأقاربهم. ويف عام 2013، حقق مستشفى 

هولفايده إنجازاً متثل يف اعتامد مركز األورام الخاص به من قبل جمعية الرسطان األملانية. 

مستشفى مريهايم 

باعتباره مستشفى للرعاية القصوى، فلدى مستشفى مريهايم )Merheim Hospital( الكثري ليقدمه، 

 Witten/Herdecke University( مبا يف ذلك السمعة الطيبة، املستشفى الجامعي فينت/هريديكه

Hospital(، ومجموعة واسعة من الخدمات. وتشتمل املزايا الخاصة عىل مركز العلوم العصبية ومن 

ضمنه جراحة التوضيع التجسيمي، عيادة الرئة ومن ضمنها عالج )ECMO(، مركز زرع األعضاء،

 املركز املتميز للجراحة طفيفة التوغل، مركز القلب، مركز الصدمات الوطني، مركز الدعامات 

االصطناعية، مركز اإلصابات الرياضية، وقسم جراحة التجميل مع مركز للحروق الشديدة. وهناك 

غرف عديدة للعناية املركزة الحديثة لضامن الرعاية األمثل للمرىض الذين يعانون من األمراض الحادة. 

فمع توسعة مركز الطب الباطني، تكون األقسام مستعدة جداً للتغيري الدميوغرايف. وتكتمل مجموعة 

الخدمات من خالل أقسام طب العيون، التخدير، األشعة، والتصوير الشعاعي العصبي وكذلك املنطقة 

املركزية للطب امللطف.

مجاالت التخصص:

°   أمراض األعضاء الداخلية
°   تغريات األعضاء إىل الدماغ، الحبل الشويك  

     واألعصاب الطرفية
°   جراحة الحوادث، جراحة العظام،

     الرضوض الرياضية
°  الجراحة الحشوية، جراحة األوعية الدموية 

    وزرع األعضاء، جراحة األورام ألمراض 
    الرسطان، اإلجراءات الدهنية للسمنة

    املرضية والكثري غريها
° أمراض الجهاز التنفيس )الرئنتان، القصبات

    الهوائية، إلخ( ومنطقة الصدر
°  أمراض العني، مثل إعتام عدسة العني

    وزرقة العني، التنكس البقعي، انفصال 
    الشبكية

°  جراحة التجميل وعالج الحروق الشديدة
° أمراض األعضاء التناسلية لدى املرأة

    وأمراض الثديني
°  دعم النساء الحوامل، متخصص يف حاالت

    الحمل املعرضة للخطر
° أمراض املسالك البولية واألعضاء 

    التناسلية للذكور
°  أمراض منطقة الرأس والرقبة، وتحديداً

    الحلق واألنف والجيوب األنفية واألذنني
° كافة أمراض األطفال الحادة واملزمنة، مثل 

    أمراض القلب لدى األطفال، األورام،
    األمراض الرئوية وأمراض الجهاز التنفيس، 

    األمراض العصبية والكثري غريها
° كافة العمليات الجراحية لألطفال وجراحة

    املسالك البولية لألطفال، وعالج التشوهات
    الشديدة والحروق وتشوهات األوعية 

    الدموية أو الورم الوعايئ
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Augenklinik am Neumarkt
Schildergasse 107-109
50667 Köln
T (+49) 221 650 722 0

info@augenportal.de
www.augenportal.de

املهارة - الخربة - التميز: عيادة العيون 
AUGENKLINIK AM NEUMARKT

تقدم »عيادة العيون« )Eye Clinic( يف ساحة »نومياركت« )Neumarkt( يف كولون أحدث 

اسرتاتيجيات العالج الفردي من أجل حياة دون نظارات أو عدسات الصقة.

نحن نقدم طيفاً طبياً كامالً من إجراءات التشخيص والعالج الجراحي وغري الجراحي، وذلك 

من أجل تحسني أو استعادة برصك. ويستفيد مرضانا من مهارة وخربة جراحينا املعروفني دولياً 

وكذلك من أحدث املعدات واألجهزة التكنولوجيا املتوفرة يف عيادتنا.

ينتمي الدكتور »كريماين« والدكتور »غارتن« إىل جيل جديد من األطباء، الذين نشأوا وهم 

يتعلمون ليس فقط طرق العالج الحديثة، بل أصبحوا يشاركون بنجاح يف مواصلة تطوير 

 )Femto-LASIK( »وتطبيق تلك اإلجراءات. وكمثالني فقط عىل ذلك، هناك تقنية »فيمتو-ليزك

لتصحيح البرص بالليزر دون جراحة وتقنية جراحية جديدة لزرع القرنية.

تعترب »عيادة العيون« يف ساحة »نومياركت«، التي تأسست يف عام 1993، واحدة من املؤسسات 

الرائدة من نوعها يف مجال العناية بالعيون عىل صعيد أملانيا. فنحن نقوم سنوياً بإجراء أكرث من 

1500 عملية لتصحيح العيوب االنكسارية مثل »ليزك«)LASIK( أو زرع عدسات داخل العيون. 

وتتميز معداتنا التقنية الطبية بكونها األحدث من نوعها. ويف الحقيقة، تعد عيادتنا أول عيادة 

يف أملانيا تقدم تقنية »الفيمتو ثانية ليزر« لتصحيح الرؤية بالليزر.

إن املديرين الطبيني الدكتور »أوميد كرماين« والدكتور »غيورغ غارتن« معتمدان كخرباء يف 

مجال ليزر العني مع خربة متتد ألكرث من عرشين عاماً يف املامرسة الرسيرية والبحوث. ونحن 

نسعى جاهدين من أجل التحسني املستمر لجودة ونتائج جراحات العيون وقد حصلنا عىل 

شهادة األيزو )DIN ISO 9001( وكذلك شهادة الليزك )LASIK( من هيئة الفحص الفني 

األملانية )TÜV Süd(. ويف قامئتها الشهرية ألفضل األطباء املتخصصني، قامت مجلة فوكوس 

)Focus( اإلخبارية األملانية باختيار الدكتور »أوميد كرماين« والدكتور »غيورغ غارتن« كخرباء 

يف الجراحة االنكسارية وإعتام عدسة العني.

مجاالت التخصص:

°  جراحة إعتام عدسة العني
°  الجراحة االنكسارية

)LASIK/LASEK/PRK( عمليات بتقنيات  °
°  الفيمتو ثانية ليزر-ليزك

)RLE( تبديل عدسة االنكسار  °
°  زراعة عدسات متعددة البؤر

°  جراحة املياه الزرقاء )الجلوكوما(
°  جراحة القرنية، رأب القرنية

°  جراحة جفن العني

الدكتور غيورغ غارتن
طبيب عيون متخصص يف 

جراحة وزراعة القرنية

الدكتور أوميد كرماين
طبيب عيون متخصص 
يف إعتام عدسة العني 
والجراحة االنكسارية
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luxtransfer
An der Alten Post 6
50859 Köln
T (+49) 2234 682 09 78

info@luxtransfer.de
www.luxtransfer.de

خدمة ليموزين ممتازة يف أملانيا من 
LUXTRANSFER

التفرد يف الحركة.

أنت تحب النجاح! أنت معتاد عىل مستويات الراحة االستثنائية والخدمات املمتازة. ونحن 

.)VIP( نقدم لك فرصة االستفادة من خدمات فئة كبار الشخصيات

رشكة »الكسرتانسفري« )LUXTRANSFER( هي مجموعة من املحرتفني الذين يعملون عىل 

أعىل مستوى ولديهم خربة واسعة يف خدمة أصعب العمالء إرضاًء. لذا، فام عليك سوى أن تعهد 

بسالمتك وراحتك إىل األشخاص املحرتفني يف ذلك.

إن عاملنا الراهن يف حركة دامئة. ولذلك، يعترب اختيار السيارة مسألة يف غاية األهمية. فهذه هي 

مكانتك، وهذه هي راحتك. وباعتبار أن وقتك وسالمتك بشكل خاص هم العوامل األهم، فإنك 

سوف تحصل عليها جميعها يف  رشكة »الكسرتانسفري« )LUXTRANSFER( من خالل خدمة 

.)VIP limousine( ليموزين مع سائق لكبار الشخصيات

سوف نلتقي بك بكل رسور يف أي مطار يف أملانيا ونوصلك إىل أي وجهة تريدها. وإذا كان 

لديك برنامج يتعلق برحلة عمل، فإننا سرنافقك إىل كل اجتامعاتك مع رشكائك. وإذا كان لديك 

مناسبة خاصة بالرشكة، بإمكاننا أن نضمن لك أنها ستبدأ داخل سيارتنا. فرشكة »الكسرتانسفري« 

)LUXTRANSFER( توفر أفخم مواكب الزفاف.

تتمتع خدمات التوصيل لدينا بدقة االلتزام التي تُعرف بها املواعيد األملانية. هل تفضل عدم 

القيادة بنفسك؟ سوف نقدم لك السائق األفضل الذي سينفذ كل مهامتك. ميتلك سائقونا رخصة 

قيادة خاصة تسمح لهم بنقل الركاب، بحيث ستشعر أنك يف أمان تام معنا. ومبجرد أن تطلب 

سيارة من رشكة »الكسرتانسفري« )LUXTRANSFER(، سوف تتخلص من كل القلق وتحصل 

عىل أقىص درجات املتعة خالل إقامتك يف أملانيا، حيث ستشعر بأنك يف موطنك، سواء كنت يف 

كولون أو برلني أو ميونيخ أو بون أو فرانكفورت أو دوسلدورف أو غريها من مدن بلدنا.

!LUXTRANSFER »الحركة حياة! والتفرد يف الحركة يعني »الكسرتانسفري

الخدمات:

°  رحالت األعامل وأحداث الرشكات
 )VIP( خدمة نقل لكبار الشخصيات  °

     من وإىل املطار
°  خدمة السائق وخدمة الليموزين

°  خدمة الكونسريج
°  خدمة النقل الرسيع

°  خدمة تأجري الطائرات الخاصة
)VIP( خدمة كبار الشخصيات   °

°   الخدمة الطبية
°  املساعدة يف التسوق
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Hyatt Regency Cologne
Kennedy-Ufer 2A
50679 Cologne
T (+49) 221 828 12 34

cologne.regency@hyatt.com
www.cologne.regency.hyatt.com

أهال وسهال بكم يف حياة ريجنيس كولون

يقع الفندق الفاخر »حياة ريجنيس كولون« )Hyatt Regency Cologne( يف وسط املدينة، بجوار 

نهر الراين. وعىل مسافة قصرية منه سرياً عىل األقدام، توجد املتاحف، مصانع الجعة أو مراكز 

التسوق، مبا يف ذلك »لويس فويتون« و«شوبارد«. وال يبعد الفندق عن مستشفى »إدواردوس« 

)Eduardus( إال دقائق معدودات كام ال يبعد عن مطار »كولون-بون« سوى 15 دقيقة فقط 

بواسطة السيارة.

اخترب املستوى املتقدم من الفخامة يف واحدة من غرف الفندق الواسعة التي يبلغ عددها 306 

غرفة، من ضمنها العديد من األجنحة األنيقة. ويوفر العديد من الغرف إطالالت تحبس األنفاس 

عىل كاتدرائية كولون، البلدة القدمية من املدينة أو نهر الراين، الذي مير من أمام الفندق متاماً.

متتع بأطباق محلية ودولية ممتازة يف مطعم »غالسهاوس« )Glashaus Restaurant(، الذي يوفر 

أيضاً مناظر رائعة عرب الصالة الزجاجية. وابدأ يومك بشكل صحيح مع بوفيه فطور متنوع يتضمن 

الخرضوات وخيارت من البيض والكثري غري ذلك.

أما بار »شيلزيك« )Schälsick( املكسو بالخشب البني الضارب إىل الحمرة فهو ميثل بأجوائه 

الريفية املكان املثايل لقضاء أمسيات جميلة مع كوكتيالت أو ويسيك أو قهوة. وما عليك سوى 

االسرتخاء لتدع املزيج بني أسلوب مصانع الجعة والذوق الدويل ميارس سحره عليك. يرس املوظفني 

أن يقدموا لك توصية من معروضات البار الواسعة. وبالنسبة لالسرتخاء والصحة، يوفر املنتجع 

 )Puls Fitness Club & Spa( »الصحي ونادي اللياقة البدنية »بلوس فيتنس كلوب اند سبا

عالجات فاخرة متنوعة، حامم بخار روماين، ساونا فنلندية، مركز للياقة البدنية، حوض سباحة 

داخيل ورشفة مشمسة جميلة مع إطالالت عىل أفق مدينة كولون.

املرافق:

)Glashaus Restaurant( مطعم غالس هاوس  °
)Schälsick Bar( ابار شيلزيك  °

°  املنتجع الصحي ونادي اللياقة البدنية
)Puls Fitness Club & Spa(    

روبن سوندرز
املدير العام
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PAN Klinik am Neumarkt GmbH
Zeppelinstr. 1
50667 Köln 
T (+49) 221 2776 400

info@pan-klinik.de
www.pan-klinik.com
www.pan-prevention.de 

خدمات طبية فائقة الجودة
مستشفى PAN Clinic يف كولون

يقع مستشفى »بان كلينيك« )PAN Clinic(، الذي تأسس يف عام 1999، يف قلب مدينة كولون 

ويوفر عالجات عىل أعىل مستوى طبي. ففي محيط هادئ وحرصي وحديث ميتد عىل أربعة 

طوابق، يجد املرىض الظروف األمثل الستعادتهم صحتهم بشكل كامل.

يجمع مستشفانا املجهز بأرفع املعدات التقنية الحديثة 70 طبيباً متخصصاً يف 25 تخصصاً طبياً. 

ونظراً لتوفر كافة التخصصات يف مكان واحد واحد، فإن عملية التنسيق بني االستشارات الطبية 

والتشخيص والعالج تتم بكل سهولة. وهذا ما يؤدي إىل عالج ما يقرب من 1000 مريض )داخيل 

وخارجي( يومياً يف مستشفانا. ونقوم من خالل غرف عملياتنا السبع بإجراء 7000 عملية سنوياً، 

معظمها جراحات طفيفة التوغل. يقدم الجناحان الحديثان لدينا مستوى من الراحة كالذي توفره 

الفنادق. وميكن ملرضانا، سواء الذين يخضعون للعالج املحافظ أو الجراحي، اإلقامة يف أجنحتنا. كام 

يشارك طاقم التمريض لدينا املدرب عىل أعىل مستويات الجودة بتقديم رعاية طبية بديلة. يضم 

مركز الوقاية لدينا »بان بروفينشني سنرت« )PAN Prevention Center( كافة خربات مستشفى 

»بان كلينيك« من أجل توفري الدعم املتكامل من الخدمات للمريض. وال يقترص هذا فقط عىل 

التنسيق الكامل للعالجات الطبية، بل يشمل أيضاً تويل مسألة تنظيم كافة األمور غري الطبية التي 

تتعلق بإقامة املريض يف كولون. وكأول مستشفى يف أملانيا تم اعتامد املركز مؤخراً من قبل هيئة 

الفحص الفني األملانية )TÜV Rheinland( كمكتب دويل يرسخ معايري جودة الخدمة يف مجال 

السياحة العالجية.

للحصول عىل املزيد من املعلومات، ال ترتددوا يف االتصال مبركز الوقاية »بان بروفينشني سنرت« 

)PAN Prevention Center(. يرس فريقنا املتعدد اللغات مساعدتك.

مجاالت التخصص:

° التخدير
° أمراض القلب / الطب الباطني

°  األمراض الجلدية
° الغدد الصامء /  طب اإلنجاب

° الجراحة العامة للمخ واألعصاب 
°  الجراحة العامة والحشوية وجراحة

    األوعية الدموية
° تنظري أمراض النساء وأمراض الثدي

° جراحة اليد والقدم
°  جراحة الفتق

° األمراض العصبية / الطب النفيس
° طب العيون

° جراحة العظام والطب الريايض
° طب األنف واألذن والحنجرة

° جراحة التجميل
° املستقيم والتنظري

° األشعة/الطب النووي
° جراحة املسالك البولية
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كولون مدينة الطب
مع ما تمتزي به من تاكمل وثيق بني البحث والتكنولوجيا وثروة 

من اخلربة املهنية يف جمال الوقاية والتخشيص والعالج وإعادة 
التأهيل، تعترب كولون مركز حصة الغرب يف أملانيا.

تعترب مدينة كولون واحدة من املراكز الطبية الرائدة يف أوروبا. ويتميز القطاع الصحي يف كولون مبستوى عال 

من الخربة واألدوية املتطورة. وتضم مجموعة األطباء والعاملني بالخدمات الصحية يف كولون خرباء مشهورين 

يف الطب يتمتعون بالتفوق يف مهنتهم. فالعديد منهم تدرب يف الخارج ولديه عضوية يف الجمعيات الوطنية 

والدولية والدوائر واألوساط البحثية يف التخصصات الطبية املختلفة.

كام يتم تدريب وتأهيل طاقم العالج والتمريض وغريهم من املوظفني األكفاء باالعتامد عىل أعىل املستويات 

العلمية. وتضم البنية الطبية يف مدينة كولون 20 من املستشفيات والعيادات باإلضافة إىل مستشفيات اليوم 

الواحد واملراكز املتخصصة، ما يرفع عدد األرسة فيها إىل 7100 رسير. ويقوم ما يقرب من 2200 طبيب، و10 

آالف معالج وعامل يف مجال التمريض وغري ذلك من العاملني املؤهلني، بتوفري نطاق عريض من الخربات توظف 

يف عالج أكرث من 300 ألف  مريض سنوياً من داخل أملانيا وكذلك من مختلف أنحاء العامل، سواء أثناء اإلقامة يف 

املستشفى أو خالل الرتدد عليها. وتتعاون املستشفيات واملراكز املختلفة بشكل وثيق، ويشرتك األخصائيون من 

مختلف املجاالت الطبية يف توجيه املريض إىل أفضل أساليب العالج املالئم لكل حالة، وبالطبع يستطيع أيضاً 

الطبيب املعالج يف الوطن أو املرتجم مرافقة املريض األجنبي أثناء االستشارة.
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يحرص كل من املستشفيات والعيادات واألطباء يف كولون عىل الحصول عىل أحدث معدات وأجهزة التشخيص التي 

تستخدم يف عمل التشخيص الدقيق والشامل، وعىل األخص يف املجاالت التالية: طب األشعة التشخييص والعالجي، 

الطب النووي، التشخيص املخربي، الفحوصات الصحية، طب األشعة لألطفال، التصوير الشعاعي العصبي، ومخترب النوم. 

وميكن الحصول عىل النتائج خالل بضع ساعات ومن ثم إرسالها إىل املركز املتخصص.

يغطي مركز الوالدين والطفل مجالني رئيسيني: طب األطفال من جهة وطب اإلنجاب من جهة أخرى. ومتثل مدينة 

كولون موطن أحد أضخم مستشفيات األطفال يف أملانيا، والذي يتخصص يف عالج أمراض األطفال الحادة واملزمنة. 

ويعمل املستشفى بالتعاون الوثيق مع مستشفيات األمومة لتقديم أفضل خدمات رعاية األم والطفل أثناء الحمل 

والوالدة وبعدها، وعىل األخص يف حاالت الحمل املصاحب بالخطر )مركز رعاية فرتة ما حول الوالدة(.

ويعد مركز طب اإلنجاب مبدينة كولون من أقدم وأضخم املراكز املتخصصة يف هذا املجال بأملانيا. ويتمتع األطباء 

العاملون باملركز بخربة تعود إىل 20 عاماً، ويقدمون جميع وسائل التشخيص والعالج املرصح بها يف أملانيا.

مركز التخشيص

مركز الوالدين والطفل

يتعامل مركز الحوض مع أمراض يف مجال أمراض النساء واملسالك البولية. ويتمتع قسم طب النساء بخربة طويلة يف 

جراحات النساء والتنظري الجراحي الداخيل )جراحات بأسلوب التوغل الطفيف(. ومن أهم الخدمات التي يقدمها قسم 

املسالك البولية عالج أمراض املسالك البولية لدى األطفال وعالج أمراض الربوستاتة وأمراض الذكورة. ويتم يف مركز 

الحوض عالج النساء من قبل مختصات إناث يف مجال طب النساء واملسالك البولية ومبساندة طاقم طبي من اإلناث.

مركز احلوض

يقدم املركز الجراحي العالج للمرىض يف جميع املجاالت الجراحية: جراحات السمنة )ربط املعدة(، جراحة العيون، 

عمليات القولون واملستقيم والجهاز الهضمي، عمليات أمراض النساء، جراحة اليد والقدم، جراحة الفتق، جراحة األوعية 

الدموية، جراحة األطفال، الجراحة التجميلية، زرع األعضاء، وجراحات الحوادث واألحشاء. وتكفل معايري الجودة، 

التي تطبق قبل وأثناء وخالل عمليات الجراحة، الشفاء العاجل للمرىض. بينام تساهم أساليب جراحية طفيفة التوغل 

)جراحة ثقب املفتاح( يف اسرتداد املريض القدرة عىل الحركة بعد فرتة زمنية قصرية.

املركز اجلرايح

مجموعة 
اكملة من 
اخلدمات
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يعالج املركز أمراضاً مثل التهاب املفاصل، هشاشة العظام، كسور العظام ومتزق األربطة، انزالق القرص الفقري، عدوى 

املفاصل، األورام الخبيثة التي تصيب العضالت واألربطة والعظام، ترقق العظام، متزق العضالت واألوتار، والكثري غريها 

من أمراض الجهاز العضيل والعظمي. وبالنسبة إلمكانيات العالج وفقاً للمبادئ التوجيهية الحالية فهي تتضمن عىل 

سبيل املثال: الجراحة، الحقن والوخز يف املفاصل، باإلضافة أيضاً إىل إمكانية العالج بالدواء. وترتبط مدينة الطب كولون 

ارتباطاً وثيقاً بالطب الريايض من خالل جامعة الرياضة األملانية، حيث تقدم اختبارات الصحة واللياقة واألداء طبقاً 

ملبادئ الطب الريايض، إىل جانب برامج العالج بالتمرينات الرياضية للظروف املرضية القامئة )مثل ارتفاع ضغط الدم، 

السمنة، رسطان الثدي، التصلب املتعدد، أمراض القلب واألوعية الدموية(، فضالً عن املعالجة بالتمرينات، تدريبات 

التناسق الحديثة، تدريبات اللياقة البدنية والتدريب الفردي.

مركز طب العظام والطب الريايض

يقدم املركز الخدمات الطبية لرعاية املسنني، حيث يستقبل املرىض لتلقي العالج الذي يتطلب اإلقامة يف املستشفى أو 

إلعادة التأهيل عند اإلصابة بأمراض حادة أو عجز.

مركز طب الشيخوخة

تعد اإلشارات البرصية مسؤولة عن %80 من مقدرتنا عىل استيعاب محيطنا. ولذلك تعترب العني أهم األعضاء الحسية. 

ويقوم مركز العني يف كولون بعالج حاالت إعتام عدسة العني، والذي يعترب من أكرث إصابات العني انتشاراً يف العامل 

والسبب الرئييس يف ضعف البرص يف السن املتقدم. باإلضافة إىل ذلك يقدم املركز عالج زرقة العني التي متثل أهم أسباب 

فقدان البرص، وكذلك أمراض القرنية ومتخرط القرنية وانحالل الشبكية والتهاب القزحية والكثري غريها من أمراض العني. 

ويوجد يف كولون أيضاً أسلوب الجراحة املتفرد »ليزك«، وهو عبارة عن أسلوب عالجي مبتكر لعالج قرص النظر وكذلك 

الالبؤرية باإلضافة إىل زرع تقنية عدسة االنكسار املتطورة التي ميكن أن تعالج أصعب عيوب االنكسار.

مركز طب العني
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يوفر مركز طب األعصاب تشخيص وعالج أمراض الدماغ والنخاع الشويك والجهاز العصبي طبقاً ألحدث املعايري العلمية. 

ويقوم املركز أيضاً بعالج أمراض مثل السكتات الدماغية، التصلب املتعدد، الصداع واآلالم األخرى، الرصع، شلل الرعاش 

وأورام الدماغ. أما الجراحة العصبية فتطبق يف حاالت إصابات الدماغ أو إصابات النخاع الشويك الناتجة عن الحوادث، 

انزالق القرص بني الفقرات، األمراض االنحاللية التي تصيب العمود الفقري، أورام الدماغ أو األغشية الدماغية أو أجزاء 

أخرى من الجهاز العصبي، االستسقاء الدماغي، تشوهات الجهاز العصبي، تشوهات يف الدماغ واألوعية الدموية يف 

العمود الفقري، عىل سبيل املثال أمل العصب ثاليث التوائم. ويوفر مركز إعادة التأهيل تجهيزات خاصة وأطباء متخصصني 

يتمتعون بكفاءة عاملية عىل األخص يف مجال إعادة التأهيل العصبي.

مركز طب األعصاب

يوفر مركز طب األسنان املجاالت املتخصصة التالية: تحاليل وظيفية، زرع، مركز تشخيص ثاليث األبعاد )لتخطيط الزرع 

املدعم بالحاسوب مثالً(، جراحة الفم، طب اللثة، جراحات اللثة التجميلية بتوغل أقل، املعالجة اللبية، تعويضات األسنان، 

طب األسنان التجمييل، وعالج مفصل الفك. كام يقدم املركز بالتعاون مع املعالجني الفيزيائيني معالجات الشخري والطنني. 

باإلضافة إىل ذلك، يشمل مركز طب األسنان قسم الوقاية ومعالجات التبيض وطب األسنان الخاص باألطفال واملعالجة 

املثلية واملعالجة بوخز اإلبر والعالج تحت التخدير الكامل.

مركز طب األسنان

يعالج املركز جميع أنواع األورام، حيث تشمل سلسلة الخدمات عيادات األورام متعددة التخصصات والهيئات الخاصة 

باألورام، والرعاية النفسية ملرىض األورام ومعالجات تسكني اآلالم، إىل جانب مجموعات مرشوع األورام من التخصصات 

املتعددة التي تقدم الرعاية الفردية لكل مريض عىل مستوى متعدد التخصصات. وتشمل عالجات األورام الحديثة نطاقاً 

عريضاً من أساليب العالج منها: جراحة الورم املنتقل، ومعالجة املناعة باستخدام األجسام املضادة ثالثية الوظائف، 

والعالج الكيميايئ الفردي، والعالج بالخاليا الجذعية والعالج التجديدي، والعالج باإلنزيم، والعالج بالقنب، والعالج النفيس 

الخاص بحاالت األورام والعالج التكمييل أيضاً. وبالنسبة ألسلوب العالج الذي ميزج بني لقاح الخاليا املتغصنة ورفع حرارة 

الجسم فهو يطبق بنجاح منذ 8 أعوام وتم تطويره يف مناطق كثرية خارج حدود أملانيا.

 مركز طب األورام
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يشري مفهوم إعادة التأهيل يف الطب إىل تطبيق مناهج عالجية تهدف إىل الخفض أو التخلص من القيود التي تواجه 

املريض بعد املرض أو الحوادث أو الجراحة أو األمراض االنحاللية، بشكل ميّكن املريض من العودة مجدداً إىل الحياة 

اليومية واستعادة القدرة عىل مامرسة وظيفته. ويتم وضع برامج العالج الفردية بالتعاون الوثيق بني األطباء واملعالجني 

بحيث تركز عىل النظرة الشاملة إىل املريض. وخالل فرتة التأهيل، يخضع املريض إىل أشكال مختلقة من العالج تعتمد 

عىل مناهج العالج الشامل متنوعة التخصصات والتي تضم املجاالت التالية: العالج الفيزيايئ، العالج الوظيفي، معالجات 

النطق والعالج النفيس.

يطبق العالج الفيزيايئ أساليب مختلفة تعمل عىل استعادة الوظائف الجسدية وتصحيح الوضع والتعويض عن خلل 

العضالت. ويستخدم العالج الفيزيايئ عىل األخص يف املجاالت التالية: طب العظام، الطب الريايض، طب األعصاب 

والجراحة العصبية، طب أمراض املسالك البولية، طب القلب، الجراحة والطب الباطني. ويعمل العالج الوظيفي عىل 

اسرتداد القدرات املفقودة ويف نفس الوقت تحسني أو تعويض الضعف عن طريق إعادة التعلم.

وتتمثل األهداف الرئيسية للعالج الوظيفي يف إعطاء  املريض أقىص قدر من الحرية واالعتامد عىل النفس وبالتايل 

تحسني نوعية الحياة. تطبق املعالجات املهنية يف أمراض العظام والكسور وأمراض الروماتزم وعالج اليد، إىل جانب عالج 

أمراض الجهاز العضيل العصبي، وكذلك يف طب األعصاب وجراحة األعصاب عند التعامل مع أمراض الجهاز العصبي 

املركزي.

أما معالجات النطق، فهي من أشكال العالج الجديدة التي تركز عىل املرىض املصابني باملقدرة املحدودة عىل التواصل 

مع األشخاص اآلخرين، نتيجة وجود عوائق اللغة، الكالم، البلع أو السمع. ويعد عالج النطق عنرصاً ال غنى عنه يف 

عالج املرىض الذين يعانون من أمراض الدماغ كالسكتات الدماغية عىل سبيل املثال. ويتوىل أطباء علم النفس تحليل 

وعالج التغريات يف شخصية املريض أو القدرة عىل اإلدراك بسبب املرض، كام يقدمون الدعم للمرىض وأفراد عائالتهم يف 

مواجهة العواقب النفسية والعاطفية للمرض. 

مركز إعادة التأهيل
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يقوم املركز بعمل جميع االختبارات الخاصة بتشخيص األمراض الباطنية التي تصيب األوعية )أمراض الرشايني، األوردة 

واألوعية اللمفاوية(، وفحوصات السكري، وفحوصات الجهاز الهضمي )الكبد، املرارة، البنكرياس والجهاز الهضمي(، 

وأمراض الجهاز املناعي، وأمراض الرئة والكلية، ويقدم العالج املالئم طبقاً لإلرشادات الدولية.

ويضم مركز الطب الباطني وطب القلب أيضاً القسم الحديث للقلب الذي افتتح عام 2007، والذي اكتسب شهرة 

خاصة يف مجال رعاية مرىض القلب. وتقدم األقسام املتخصصة مختلف أساليب املجازة )ومنها جراحات املجازة واملجازة 

الرشيانية(، توسيع الرشيان األورطي )أم الدم(، جراحات الصامم والجراحات املركبة، الجراحات الثنائية والثالثية يف 

القلب، جراحات الرئة )الرسطان والنفاخ(، أساليب لدعم القلب )القلب الصناعي(، زرع ناظمة القلب ومزيل الرجفان 

وكذلك عمليات زرع القلب والرئة.

وميكن استخدام جراحات طفيفة التوغل يف الكثري من العمليات. وهناك أيضاً قسم خاص بجراحات الرضع واألطفال. 

وباإلضافة إىل ذلك، تطبق أيضاً األساليب الجراحية الحديثة مثل زرع الخاليا الجذعية والحفاظ عىل األعضاء )الرئة، 

القلب( وكذلك بحوث الدورة الدموية لحامية األعضاء أثناء جراحات القلب )الدماغ، الكلية، القلب(.

مركز الطب الباطين وطب القلب

تشتمل خدمات الوقاية عىل دورات اإلرشادات والتوجيه الخاص بأسلوب الحياة الصحية، ومنها عىل سبيل املثال ورش 

العمل التي تتناول التدريبات الصحية، التغذية املتوازنة والوقاية ضد األمراض، واملعلومات العملية عن إنقاص الوزن 

الدائم. ومتثل الوقاية ضد الشيخوخة تخصصاً علمياً يركز عىل وسائل تأخري أو وقف أو حتى عكس تأثري عملية تقدم 

العمر. ويشمل اكتشاف املخاطر الصحية التي قد تؤدي إىل اإلصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وهشاشة 

العظام والخرف والرسطان، إىل جانب تطبيق أساليب الوقاية املالمئة. كام يعد الحفاظ عىل القدرة العقلية والجسدية 

وإدامتها من األهداف األخرى للمركز.

مركز الوقاية وعالج الشيخوخة

يقدم املركز عالج أمراض الفم والحلق والغدد اللعابية والحنجرة والقصبة الهوائية والبلعوم السفيل واملريء، كام يوفر 

عمليات جراحية لعالج اإلصابات واألمراض يف عظام وأنسجة الوجه الرخوة، واألنف والجيوب األنفية، والحلق واألذن، 

ويوفر كذلك أشكال من العالج املحافظ. وتعتمد أساليب تشخيص أمراض األنف واألذن والحنجرة عىل أحدث الوسائل 

العلمية مثل قياس السمع عند الكبار واألطفال، وفحوصات األذن الوسطى، وفحوصات الجهاز العصبي والسمعي، وفحص 

وظائف األنف واختبارات الشخري. وتطبق عمليات التصوير التشخيصية للكشف عن أمراض األنسجة الرخوة يف الحلق 

والغدد اللعابية وعظام الوجه. كام يتم تقديم التشخيص والعالج للحساسية.

مركز طب األذن واألنف واحلنجرة



33 32

IMPRINT
Publisher: 
KölnTourismus GmbH ∙ Cologne Tourist Board
Kardinal-Höffner-Platz 1 ∙ 50667 Cologne ∙ Germany
Phone: +49 221 346 43 0 ∙ www.koelntourismus.de

Photo Credits: page fltr.
front page: ©shutterstock/ wavebreakmedia | p.2: ©ORTHOPARC Klinik GmbH | p.3: ©KölnTourismus GmbH/Dieter Jacobi | p.4–5: 
©KölnTourismus GmbH/Dieter Jacobi | p.6: ©KölnTourismus GmbH/Dieter Jacobi | p.7: ©KölnTourismus GmbH/Bilderblitz | p.8: 
©Eva Ermert | p.9: ©KölnTourismus GmbH | p.10–11: ©KölnTourismus GmbH/Dieter Jacobi | p.12: ©KölnTourismus GmbH/Axel 
Schulten | p.13:©KölnTourismus GmbH/Dieter Jacobi | p.14: ©Angelika Schwaff Reisefreunde 2015 | p.15: ©Excelsior Hotel Ernst 
| p.16: ©KölnTourismus GmbH | p.17: ©Europe Health | p.18: ©Dreifaltigkeits-Krankenhaus Wesseling/Markus Bollen | p.20–21: 
©Kliniken der Stadt Köln gGmbH/Steinbach/Ahrens | p.22: ©Augenklinik am Neumarkt | p.23: ©LUXTRANSFER | p.24: ©Hyatt 
Regency Köln | p.25: ©Pan Klinik am Neumarkt GmbH | p.26–27: ©KölnTourismus GmbH/Axel Schulten | p.28: ©shutterstock/Mon-
key Business Images | p.29: ©shutterstock/wavebreakmedia | p.30: ©shutterstock/18percentgrey | p.31: ©KölnTourismus GmbH/
Axel Schulten | p.33: ©shutterstock/Poprotskiy Alexey | p.34: ©MAXMO GmbH, Moses-Stern-Str.1, 41236 Mönchengladbach | p.35: 
©Westdeutsches Prostatazentrum | p.36: ©dental suite | p.37: ©Leonardo Royal Hotel Köln – Am Stadtwald | p.38: ©Köln Bonn 
Airport | p.40: ©MÄURER & WIRTZ GmbH & Co. KG

Reproduction of text and photographic material, or excerpts thereof through print 
or electronic media is only permitted with express permission by publisher.
66691/01/16/5
Subject to change. 

إخالء املسؤولية
 ،)KölnTourismus GmbH( الذي تقوم بنرشة هيئة سياحة كولون ،)Health Cologne( »يحتوي هذا الكتيب »مجلة الصحة يف كولون

عىل إعالنات - بشكل رئييس للمرافق والوكالء الطبيني - وإعالنات تحريرية. والغرض منها فقط هو استخدامها كوسائل لرتويج كولون 
كموقع طبي. وهي مصممة لتقديم معلومات ذات طبيعة عامة وليس املقصود أن تكون بديالً عن االستشارة املهنية واملشورة يف مسالة 

محددة. وعىل الرغم من أن املحتوى قد تم جمعه بعناية كبرية، إال أنه مل يكن ممكناً التحقق من الجودة من قبل هيئة سياحة كولون 
 KölnTourismus( وذلك لكون املعلومات مقدمة من قبل أطراف ثالثة فقط. ال تتحمل هيئة سياحة كولون )KölnTourismus GmbH(

GmbH( أي مسؤولية عن توقيت أو اكتامل أو دقة أي من املعلومات املقدمة. فقط املعلن املعني قد يكون مسؤوالً عن املعلومات 
املقدمة ضمن إعالنه و/أو اإلعالنات التحريرية.

ولذلك، فإن هيئة سياحة كولون )KölnTourismus GmbH( بشكل خاص ليست مسؤولة عن الخدمات الطبية و/أو الخدمات األخرى لتلك 
املرافق الطبية التي يتم الرتويج لها ضمن هذا الكتيب. وينطبق األمر ذاته عىل األنشطة، السيام تحرير الفواتري للوكالء الذين تم الرتويج لهم.
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ترحب صيدلية ماكسمو MAXMO Pharmacy بالعمالء من 
جميع أنحاء العامل

MAXMO Apotheke 
Köln Hohe Straße
Hohe Straße 89-91
50667 Köln
T (+49) 221 280 688 20

apokoeln@maxmo.de
www.maxmo.de

MAXMO PHARMACY - حيث الصحة يف موطنها

ستشعر وكأنك يف موطنك يف وسط مدينة كولون. فهنا، يف املنطقة الخالية من السيارات بشارع 

»هوهه شرتاسه«، وليس بعيداً عن الكاتدرائية، سوف تجد نفسك يف ظل أجواء مضيافة وودية 

حيث يتم االهتامم باحتياجاتك.

يف بيئة حديثة جداً وفائقة التكنولوجيا سوف تجد فريقاً ودياً للغاية عىل استعداد للمساعدة 

ومد العميل مبعلومات توجيهية معتمدة وبأسعار جيدة. املكمالت الغذائية من ماكسمو - يحتاج 

جسدنا إىل عدد من املكمالت الغذائية الخاصة من أجل البقاء بصحة جيدة. هناك حاجة إىل 40 

مادة حيوية لدعم الجسم وجميع وظائفه، مثل الفيتامينات واملعادن واملواد املغذية والعنارص 

الغذائية الصغرى وكذلك األحامض الدهنية األساسية. سوف نقدم لك مشورة فردية شاملة حول 

املكمالت الغذائية، وذلك بناًء عىل وضعك الصحي الخاص وحياتك الشخصية. مستحرضات 

التجميل من ماكسمو - قبل تقديم النصيحة املتعلقة مبنتجات العناية سوف نقوم بتحليل برشتك 

مجاناً. ويساعد هذا عىل إيجاد برنامج شخيص للعناية بالبرشة من أجل الحصول عىل الدعم األمثل.

 ،)Eucerin( »لدينا منتجات عالية الجودة - تحمل عالمة »صنع يف أملانيا« مثل »أويرسين

»أورتومول« )Orthomol( و«دكتور هاوشكا« )Dr. Hauschka(، أو عالمات تجارية شهرية من 

.)Avene( »و«أفني )Vichy( »باريس مثل »فييش

نتطلع إىل لقائكم هنا يف صيدلية ماكسمو كولون.

شتيفن كوهنريت
الصيدالين واملالك

منتجات العناية:



35 34

West German Prostate Center 
KLINIK am RING 
Hohenstaufenring 2
50674 Köln 
T (+49) 221 924 244 70 

info@wpz-koeln.de 
Internet: www.wpz-koeln.de

مركز الربوستاتا يعتمد عىل عالجات 
 West German Prostate Center طفيفة التوغل

يقدم مركز الربوستاتا )West German Prostate Center( أو اختصاراً )WPC(، الذي تأسس 

يف كولون عام 2002،  مجموعة متكاملة من وسائل التشخيص والعالج ألمراض الربوستاتا، حيث 

يركز املركز عىل عالج رسطان الربوستاتا وتضخم الربوستاتا الحميد مع استخدام الجراحة الحديثة، 

عمليات الليزر وجميع التقنيات املبتكرة من العالج اإلشعاعي.

وبينام تعترب اإلزالة الجذرية للربوستاتا العالج املفضل يف رسطان الربوستاتا منذ سنوات، فإن 

الدراسات الحديثة طويلة األجل يف العالج اإلشعاعي أثبتت معدات شفاء أعىل وكذلك انخفاض 

لآلثار الجانبية بشكل ملحوظ مثل سلس البول والعجز الجنيس مقارنة بالجراحة الجذرية. فبدالً 

من إزالة الربوستاتا بأكملها، يستهدف العالج اإلشعاعي املوضعي ورم الربوستاتا من الداخل. وخالل 

هذا اإلجراء يقوم األطباء بوضع مصادر إشعاع صغرية )بذور( مبارشة يف الربوستاتا. وبذلك يتم 

تعريض الورم لجرعة عالية من اإلشعاع يف حني يتم خفض الخطر عن األعضاء املحيطة بالورم، 

مثل املثانة أو األمعاء أو العضلة العارصة. وبالنسبة للمرىض الذين يعانون من أورام متقدمة 

 afterloading( أكرث، يفضل األطباء املتخصصون يف كولون القيام بعالج إشعاعي موضعي مؤقت

method( باالشرتاك مع اإلشعاع الخارجي. وقد قام فريق الخرباء املتعدد التخصصات، الذي يعترب 

من ضمن رواد العالج اإلشعاعي املوضعي يف أملانيا، بإجراء أكرث من 7000 عملية عالجية ويرشف 

عىل أرشيف بيانات ميتد عىل 12 عاماً ومتوفر تحت ترصفهم.

العالج بالليزر لتضخيم الربوستاتا

يعتمد مركز الربوستاتا )WPC( عىل تكنولوجيا الليزر املبتكرة »ليزر دايود، ليزر غرين اليت 

)Greenlight Laser, Diode Laser( يف عالج تضخم الربوستاتا الحميد. فعن طريق طاقة الليزر 

يتبخر النسيج االنسدادي، ويتم تفادي النزيف يف الغالب وتقصري وقت الشفاء بشكل ملحوظ. 

ويستفيد من هذه العمليات بشكل خاص الرجال الذين يعانون من بروستاتا كبري ومعرضون لخطر 

متزايد من النزيف بسبب األدوية املضادة للتخرث. إن درجة التخصص العالية والخربة الطويلة 

 )WPC( التي يتميز بها فريق العمل الدائم تم مامرستها بشكل مستمر وناجح يف مركز الربوستاتا

وكذلك هو األمر بالنسبة للتكنولوجيا الطبية الحديثة التي تتيح نوعية عالج عىل أعىل مستوى.

مجاالت التخصص:

°  زرع البذور الدامئة
°  العالج اإلشعاعي املوضعي املؤقت

)HDR-afterloading(    
° العالج اإلشعاعي الخارجي

)TUR-P, TURiS( استئصال الربوستاتا  °
°  اليف - دايود- عالج بالليزر 

°  غرين اليت - عالج بالليزر
°  فحص الربوستاتا التشخييص

°  خزعة الربوستاتا املوجهة بالتصوير بالرنني
    املغناطييس بقوة 3 تسال

الدكتور شتيفان نويباور، 
الدكتور بيدرام ديراكشاين،
كبار األطباء، قسم جراحة 

املسالك البولية
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dental suite 
Am Köln Bonn Airport
Terminal 1 A/B, Ankunft
51147 Köln
T (+49) 2203 20 330 20

dental suite
Zahnmedizin Heibach
Hauptstraße 49
51503 Rösrath
T (+49) 2205 21 12

info@dental-suite.de
www.dental-suite.de

أسنان جميلة وصحية - 
dental suite من أجلك

إن صحة أسنانك مهمة بالنسبة لنا. ولدينا فريق عمل مؤهل من 50 أخصائياً - يضم أطباء 

األسنان واألطباء البرشيني وأخصايئ صحة األسنان ومساعدي وفنيي األسنان - وهو عىل أتم 

االستعداد لتلبية جميع احتياجاتك عىل مدار 365 يوماً يف العام.

نحن يف )dental suite( مجهزون تجهيزاً كامالً لتلبية رغبات املرىض الدوليني. ومتتد مجموعة 

خدماتنا من عالج األسنان التجمييل إىل الزرع والرتميم الشامل ألسنان املرىض الذي يشعرون 

بالقلق وحتى عالج ضعف املفصل الفيك الصدغي وعالج الشخري. يسعدنا أيضاً مالمئة جدول 

مواعيد العالج لدينا ليتناسب مع ضيق وقت املرىض الذين يتواجدون يف كولون لفرتة محدودة.

من أجل أن نضمن لك أفضل النتائج الجاملية والوظيفية يف العناية باألسنان، فإننا نطبق أحدث 

أساليب التشخيص، ونستخدم التقنيات الطبية العرصية، ونوظف فريقاً من املتخصصني املؤهلني 

من كافة مجاالت طب األسنان.

من خالل مخترب تكنولوجيا طب األسنان يف عيادتنا وفنيينا املعتمدين واملوظفني ذوي الخربة 

املدربني تدريباً عالياً، يتم ضامن تقديم أرفع مستويات الجودة: تعويضات األسنان املصنعة طبقاً 

ألحدث التقنيات وباستخدام املوارد الحيوية املالمئة.

مجاالت التخصص:

°  زرع األسنان
°  التعويضات السنية

° CMD - عالج خلل املفصل الفيك الصدغي
°  حشو األسنان

°  طب اللثة
°  تقويم األسنان

°  العالج الخايل من القلق
°  طب األسنان العام

°  األشعة السينية وأساليب التشخيص
    ثالثية األبعاد

يوكيم هايباخ
متخصص دويل
يف زرع األسنان

وطب األسنان التجمييل
وطب اللثة
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Leonardo Royal Hotel Köln  
– Am Stadtwald
Dürenerstr. 287
50935 Köln
T (+49) 221 4676 0

info.koelnstadtwald@leonardo- 
hotels.com 
www.leonardo-hotels.de

كن ملكياً - أسلوب فندقي جديد
فندق ليوناردو رويال كولن - آم شتادتفالد

من خالل ما تتمتع به من طابع مميز للغاية مع سمة محلية خاصة، تصميم مبتكر، ديكورات 

أنيقة ومفاهيم لونية متناغمة، تشكل فنادق »ليوناردو رويال« )Leonardo Royal( أسلوباً 

جديداً يف عامل الفنادق، يتميز بالخدمة الرسيعة والفردية. كام تُدخل البيئة املريحة لفنادق 

»ليوناردو رويال« الضيوف يف األجواء املناسبة منذ اللحظة األوىل.

دع إبداعات الطهي يف مطعم »فيرتوف« )Vitruv( تفاجئك بأطباقها. فهي تدلل الضيوف 

مبزيج مبتكر من املأكوالت العاملية واإلقليمية. ويف خارج املطعم توجد رشفة »زيه ترياسه« 

)Seeterrasse( املطلة عىل البحرية والتي تحتوي عىل صالة توفر مقاعد الستيعاب حوايل 200 

ضيف. أما بار وصالة »ليو« )Leo( فهو يقدم مأكوالت خفيفة لذيذة وكوكتيالت مدهشة.

بالقرب من الفندق متاماً، ميكن لعشاق الرياضة مامرسة الجري يف الخارج عرب املسارات املمتدة 

عىل طول شاطئ البحرية. وبدالً من ذلك، ميكن القيام بنزهة جميلة يف الحديقة أو استئجار 

قارب يف البحرية وإعادة تجديد نشاطك لليوم التايل. تعمل شبكة املواصالت العامة عىل ربطك 

مبارشة مبركز البلدة التاريخي أو باملطار. وال تبعد محطة الرتام »دوريرن شرتاسه/غورتل« 

)Dürener Straße/Gürtel( عن الفندق سوى مسافة قصرية سرياً عىل األقدام.

ونظراً ملا ميتلكه الفندق من عالقات تعاون مع مستشفى كولون الجامعي، الذي يقع عىل 

بعد دقائق فقط من الفندق، وكذلك مع مراكز طبية أخرى، فإننا نضمن لك إقامة مفعمة 

 Leonardo Royal Hotel( باالسرتخاء والتجدد يف فندقنا ليوناردو رويال كولن - آم شتادتفالد

.)Köln – Am Stadtwald

الخدمات:

°  رشفة كبرية مطلة عىل البحرية وحديقة
    شتوية

°  برنامج ترفيهي كل يوم جمعة عىل
    الرشفة املطلة عىل البحرية

    )عندما يكون الطقس مناسباً(
°  موقع مبارش عىل حافة الغابة

     الحرضية والبحرية
° 10 دقائق سرياً عىل األقدام للوصول إىل

     املستشفى الجامعي
°  غرف صديقة للمرأة

°  أماكن تسوق عىل مسافة قصرية سرياً عىل
    األقدام يف شارع »دوريرن شرتاسه« النابض

    بالحياة

كورنيليوس نيمسغرين

املدير العام
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Cologne Bonn Airport
Heinrich-Steinmann-Straße 12 
51147 Köln
T (+49) 2203 4040 01/02

info@koeln-bonn-airport.de
www.cologne-bonn-airport.com

طريقك املبارش إىل منطقة الراينالند
مطار كولون بون

باعتباره واحداً من املطارات الرئيسية يف أملانيا، يخدم مطار »كولون/بون« أكرث من 10 ماليني مسافر كل عام. 

وتعمل 30 رشكة طريان عىل ربط املطار بأكرث من 100 وجهة يف أكرث من 30 بلداً. ومن بني خطوط الطريان التي 

 ،)Air Berlin( »إيربرلني« ،)Lufthansa( »لوفتهانزا« ،)Eurowings( »تخدم كولون/بون هناك »يورو وينغز

»ريان إير« )Ryanair(، »الرنويجية« )Norwegian(، »كوندور« )Condor(، »الخطوط الجوية الرتكية« 

)Turkish Airlines(، »توي فالي« )TUIfly(، »سن إكسربس« )SunExpress( و«ويز إير« )Wizz Air(. كام 

أصبح املطار أيضاً مركزاً جديداً لـ »يورو وينغز« - وهي رشكة طريان منخفضة التكلفة للمسافات البعيدة تابعة 

لرشكة »لوفتهانزا«. ويتضمن جدول رحالت »يورو وينغز«، الذي ينمو بشكل مطرد، وجهات يف البحر الكاريبي، 

آسيا، الرشق األوسط والواليات املتحدة األمريكية.

كام يعترب مطار كولون بون، الذي لديه رخصة تشغيل عىل مدار 24 ساعة، واحداً من أكرث مطارات الشحن 

 ،)UPS( األوروبية ازدحاماً، حيث يتعامل مع أكرث من 700 ألف طن من البضائع. ولكونه محوراً أوروبياً لرشكة

ومركزاً للشحن لرشكة فيديكس )Fedex( يف وسط ورشق أوروبا، فإن لدى مطار »كولون/بون« 12 رشكة 

للشحن الجوي تخدم ما يقرب من 70 وجهة يف 40 بلداً حول العامل.

وال يوجد مطار آخر يتمتع بروابط جيدة مع منطقة الراينالند الكربى أكرث من مطار »كولون/بون«. فعىل بعد 

خطوات قليلة فقط من مبنى املطار، توفر محطة القطارات املوجودة يف املطار 170 رحلة يومية بالقطارات 

إىل املدينة وخارجها. ويستفيد الزوار الدوليون املتزايدة أعدادهم من املستشفيات املمتازة يف منطقة الراينالند 

ولذلك فهناك مجموعة متنوعة من وسائل النقل املوثوقة املتاحة أمامهم، بينام متنح شبكة الطرق الرسيعة 

املبارشة الركاب خيارات نقل مبارشة إىل وجهات أخرى.

وتتوفر لزوار مطار كولون بون من ذوي االحتياجات الخاصة مساعدة يقدمها موظفو الصليب األحمر األملاين 

 )Rewe( »املتمرسون عند الوصول واملغادرة. ومع مركز طبي يعمل عىل مدار الساعة وسوبرماركت »ريفه

ومجموعة متنوعة من املتاجر واملقاهي والخدمات األخرى، تكون خدمات مطار كولون بون مصممة لتتناسب 

مع احتياجاتك بشكل مثايل.
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* BEST fare )أجرة مخفضة( لكل شخص، ميكن حجزها من خالل eurowings.com. املقاعد محدودة. ميكن حجز خيار مرن مقابل رسوم إضافية. يُسمح بإجراء 
.)VISA Debit Card( أو بطاقة )VISA Electron( تغيريات عىل الحجز أو إلغائه حتى نهاية يوم املغادرة. األجرة املخفضة متاحة فقط عن طريق الدفع ببطاقة

إســتعد لالنطالق مع
يورو وينغز الجديدة
حلق بدون توقف إىل كولون واســتمتع بأقىص درجات الراحة وبأســعار ميرسة ضمن 

.)BEST fare( أفضــل أجرة لدينا
متتع مبقعد مميز يف الفئة الحرصية، وزن مجاين لقطعتني من األمتعة، ترفيه عىل منت الطائرة وإمكانية دخول الصالة. 

 eurowings.com احجز اآلن من خالل

كولون
بدءاً من

بدون توقف
 من ديب

1,069AE
D

*



40

اكتشف بيت العطور 4711، الذي يرمز منذ عام 1792 إىل 

العطور املتفردة والشهرية عاملياً.

ندوات حول العطور وجوالت إرشادية تاريخية 
اكتشف التاريخ الغني والتقاليد العريقة لبيت العطور 4711 وقم

بتكوين العطر الخاص بك تحت إرشاف الخرباء!

للحجوزات واملعلومات، الرجاء االتصال:

االثنني-الجمعة: 9.30 صباحاً – 6.30 مساًء

السبت: 9.30 صباحاً – 6 مساًء

+49 221 270999-10 / -11

House of 4711, Glockengasse 4, 50667 Köln

www.4711.com

www.facebook.de/houseof4711


