
مستشفى بيتا كلينك الدولية

صحتكم – كفاءاتنا



بيتا كلينك مستشفى دولي خاص. تم تجميع اكثر من 30 اختصاص تحت سقف واحد.
60 طبيب تقريبا الى جانب 180 موظف طبي يشتغلون في اطار متعدد التخصصات 

لتوفير عالج مثالي. كمريض تضع البيتا تحت تصرفكم، مختلف العيادات الخاصة 
لمواعيدكم الخارجية والمواعيد االستشارية وعلى حسب أعراضكم المرضية 

والتشخيص الذي تم يمكن دخولكم للمستشفى وعالجكم بشكل كامل. يتوفر 
الكلينك على غرف عمليات من النوع الجامعي الرفيع. 

شعارنا هو جميع االختصاصات تحت سقف واحد- لصحة المرضى. نهتم بكل المرضى 
كل واحد حسب اعراض مرضه. ناخد الوقت الكافي في فهم اعراض مرضكم وتشخيصه. 

هكذا نوفر للمريض اجهزة حديثة ومتطورة ومختبر خاص بنا و فريق متدرب جدا.

Beta Klinik
مرحبا بكم يف البيتا كلينك



معلومات عن الكلينك

كفاءة عالية

البيتا كلينك تحرص على تكميل وتجديد خبرة موظفيها على المستوى الجامعي والعالمي. 
نتوفر على غرف عمليات جد متطورة واجهزة للتشخيص  تواكب احدث االختراعات.  

غرف عمليات عصرية بتكنلوجيا حديثة: نقوم بعمليات في غرف مجهزة نظيفة ومعقمة 

)الدرجة أ1(، غرفة )الدرجة ب1(، غرفة للقسطرة الشريانية وغرفة للتدخالت الجراحية 
للمرضى الخارجين. تتوفر البيتا كلينك على غرفة االفاقة وغرفة العناية المركزة.

االجهزة والطرق التي نشتغل بها

المغناطسي الرنين  جهاز   •
جهاز الرنين المغناطسي السريع   • 

الدوران)١،٥ و٣ تيسال( من الطراز    
والحديث. الممتاز   

التصوير المقطعي الحاسوبي جهاز   •
فحص القسطرة القلبية من اليسار  •

اجهزة كثيرة للموجات فوق الصوتية   • 
)السونار(، جهاز تصوير الصدر وجهاز    

للموجات الفوق الصوتية لفحص الجهاز    
البولي و فحص الرنين المغناطيسي  

الكهربائية بالموجات  العالج   •

عمليات بمكرسكوب السيس من النوع   • 
الرفيع  

تصوير الصدر الرقمي) تموسينتزست(  •
جهاز التصفح  بالكمبيوتر لعمليات   • 

االعصاب  
ارتجاع عصبي  •

مختبر خاص في الكلينك  لتحليل الدم   • 
بشكل سريع  

مختبر خاص لالسنان  •
مرفق للتصوير باالشعة  •
الباطني التنظير  جهاز   •



اجراء الفحوصات المريحة  الخاصه بالرنين المغناطيسي

الناس التي تخاف في االماكن الضيقة نفحصها في اجهزة رنين مغناطسي مفتوحة ب 75 
سم. الجهاز بنصف طول جهاز الرنين المغناطسي العادي . الضوضاء التي تنتج عن جهاز 

الرنين المغناطسي عندنا اقل من الضوضاء التي تنتج عن جهاز الرنين المغناطيسي العادي 
في اغلبية الفحوصات يبقى الراس في جهاز الرنين المغناطيسي عندنا يطل خارجا.

التصوير المقطعي الحاسوبي يتوفر على برنامج يتقشف في ارسال االشعة السينية- هذا 
الجهاز يساعد اخصائيينا على القيام بتشخيص دقيق- ال يستغنى عنه في العالج الفعال.

الطب

نجري الفحوصات، العالج، العمليات و تدابير إلعادة التأهيل فكل االختصاصين بالبيتا كلينك 
لديهم هدف واحد هو صحتكم. العمليات التي نقوم بها ليست فقط للمرضى ذوي التأمين 

الصحي الخاص بل كذلك للمرضى ذوي التأمين الصحي الحكومي.

محيط يشعر بالراحة

الى جانب الجودة الطبية العالية والرعاية الشخصية، يلعب الوسط  كذلك دورا كبيرا في 
العالج . لذلك فاننا نهتم كثيرا ان تكون االجواء مريحة لعالج افضل. البيتا كلينك تجمع بين 

جودة الطب و التجميل. 



نوفر لكم اهتمام خاص في البيتا كلينك.
خدمتنا الطبية الخارجية تحسب بنظام الرسوم لالطباء )GOÄ(. بالنسبة 

للعمليات نعتمد على هذا النظام. كل المسشفيات تعتمد هذا النظام.

الغرف و االجنحة

االيواء في الكلينك يتم في50 حجرة مريحة وعصرية مجهزة بحمام 
عصري. نوفر غرف بسريرين تحت الطلب. و كذلك جناحات عصرية 

من55 الى58 متر مربع التي تتوفر على حجرة نوم ، صالة ، حمام 
كبير وعصري.

المرضى الذين تسمح ظروفهم الصحية بالمكوث في فندق كامها 
المتواجد بجانب الكلينك، يسمح لهم طبعا بذلك.  

مدة استشفائكم لدينا



القريبة: المطارات 

كولن/بون: 20 دقيقة الى الكلنيك بالسيارة،25 دقيقة بالقطار الى محطة اوباكاسل. 	•
ديسلدورف:  50 دقيقة بالسيارة،60 دقيقة بالقطار الى محطة بون 	•

فرانكفورت: 90 دقيقة بالسيارة،  40دقيقة بالقطار السريع ICE الى محطة زيغبورغ/بون 	•
سيارات االجرة تاكسيات موجوده في المطارات ومحطات القطار.

يمكننا تأجير سيارة اجرة لكم ان كنتم ترغبون بذلك.

الطريق

Beta Klinik GmbH

Die Internationale Privatklinik  

Joseph-Schumpeter-Allee 15

53227 Bonn

االختصاصات

طب	التخديروعالج	اآلالممن ضمن االختصاصات: طب	األوعية•	 طب	العيون•	 بالبيتا•	 الوقائي	 الطب	 الجراحة	وطب	المستقيم	و	الشرج•	 طب	الجلدية	والحساسيات•	 علم	الغدد	الصماء	و	علم	داء	السكري•	 طب	النساء	والتوليد	وعلم	أمراض	الثدي•	 طب	األذن	والحنجرة	و	طب	األذن•	 طب	الباطني	و	أمراض	الجهاز	الهضمي	و	•	 	• 
طب القلب طب	باطني	والعالج	الطبيعي  طب	القلب	والتدخالت	الجراحية	القلبية•	 طب	مخبري•	 جراحة	المخ	واألعصاب•	 	•

علم	األشعة	العصبي	و	علم	األشعة	العصبي	 	• 
لالطفال طب	نووي  علم	األورام•	 جراحة	العظام	،جراحة	المفاصل	و	استبدال	•	 	• 

المفاصل تجميلية  جراحة	 	الَنْفِسّي	الَعَصِبّي	و	•	 علم	الَنفس	و	الِطبُّ 	• 
الَنفسَي العالج  علم	األشعة	وعلم	االشعة	لالطفال	وعلم	  	• 
أمراض الثدي التاهيلي  الرياضة	والعالج	 طب	رياضي•	 طب	الجهاز	البولي•	 طب	االسنان•	 	•

+49228909075-0 الهاتف: 
+49228909075-11 التلفاكس: 

info@betaklinik.de االميل: 
www.betaklinik.de ويب: 


