
السفر إلى فرنسا للعالج

أفضل المستشفيات ونظام صّحّي مشهود له عالميا   

سبعة تخّصصات طّبّية وقوائم المؤّسسات الجاهزة الستقبالكم



تحظى جودة العناية الطّبّية واالستقبال في فرنسا بشهرة عالمّية، وهذا الكتّيب اإلعالمي هو أول كتّيب يعرض 
خدمات العناية الطّبّية المتوّفرة في فرنسا للمرضى من جميع أنحاء العالم.  

إن فرنسا بلد االبتكار الطّبّي، ففرقنا الطّبّية وباحثونا، المدّربون وفق أشّد المعايير، يحّققون المراتب األولى 
في العديد من المجاالت العالجّية. وإذ تحرص فرنسا على انتفاع الجميع بمهاراتها، فقد قّررت تعزيز هياكل 

استقبال األشخاص الراغبين في الحصول على العالج في بلدنا. 

إن خيار االبتعاد عن العائلة لفترة ما من أجل الحصول على عالج أفضل ليس أمرا سهال في أّية حال 
من األحوال، زد على ذلك أن اتخاذ هذا القرار عادة ما يجري في ظروف مؤلمة ومقلقة وطارئة. لذا من 
الضرورّي تسهيل جميع مراحل اتخاذ هذا القرار الصعب بقدر اإلمكان، سواء فيما يخص إيجاد المؤّسسة 

الطّبّية المالئمة أو االستعداد لإلجراءات اإلدارّية أو تنظيم رحلة المريض وذويه. وقد وضعت فرنسا مجموعة 
تدابير من أجل تحسين مرافقة المرضى في هذه األوقات العصيبة، وتيسير تقديم التدابير العالجية لهم من البداية 

إلى النهاية، لكي يتسّنى لهم التركيز على شفائهم. 

ومن ثم أصبح االنتفاع بالعالج »على الطريقة الفرنسّية« أسهل، والحصول على التأشيرات ألسباب صّحّية 
أيسر، واستقبال المرضى وذويهم في المستشفيات أفضل، والخدمات المعروضة مالئمة أكثر، والعاملون 

المتدّربون خّصيصا على أتّم استعداد لعالج المرضى األجانب.  

وأصبح بمقدور المرضى الذين ال تتوّفر في بلد إقامتهم خدمات العناية الصّحّية التي يتطلبها وضعهم الصّحّي 
أن يحصلوا في فرنسا على العالج والعناية الطّبّية بأعلى مستوى من حيث الفّعالّية والتكلفة وجودة االستقبال. 

ولئن كان اكتشاف الكنوز الزاخرة الكامنة في المدن والريف الفرنسّيين تساعد في شفاء الوافدين للعالج في 
فرنسا، فمرحبا بهم!
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الطّب المتفوق

تستقبل فرنسا عددا ال يستهان به من المرضى 
الوافدين من جميع أرجاء العالم بفعل نظامها 

الصّحّي المشهود له عالميا، والبحوث الطالئعّية التي 
تجريها، والبنى التحتّية الفائقة الجودة القائمة فيها.
وإذ تملك فرنسا فرقا طّبّية مصّنفة من بين األفضل 
في العالم، فإنها تتفوق في عدة تخّصصات جراحية 

وطّبّية، وال سّيما لعالج أمراض السرطان، وأمراض 
 القلب، وجراحة العظام والجراحة الترميمية 

)بحسب تصنيف SoMedical لعام 2013(.

ضمانة تقديم التدابير العالجية للمرضى 
بسرعة ووفق أعلى المعايير في جميع 

التخّصصات   

تشيد التصنيفات الدولية دائما بتنظيم النظام الصّحّي 
الفرنسّي، فقد وضعته منّظمة الصحة العالمية في 

المرتبة األولى مقارنة بسائر بلدان العالم. ويضمن 
أداء هذا النظام للمرضى تقديم التدابير العالجية لهم 

بسرعة، وقد احتلت فرنسا المرتبة الثالثة فيما يخّص 
معدل مدة االنتظار للمرضى بحسب تصنيف مؤّسسة 
الكومنولث لعام 2014. كما يوّفر هذا النظام أسعارا 

ال ُتضاهى حتى للمرضى غير المقيمين في فرنسا 
الذين ليس لديهم تأمين صّحّي فيها. 

ثقافة االبتكار لممارسة الطّب المتقّدم

حازت أعمال فرق البحث الفرنسّية ثالث عشرة جائزة 
نوبل، ُمنحت أحدثها في عامي 2008 )للبروفسورين 
فرانسواز باري-سينوسي ولوك مونتانييه الكتشافهما 
الفيروس القهقرّي المسّبب لمرض اإليدز( و 2011 

)للبروفسور جول هوفمان عن أعماله الخاّصة بالجهاز 
المناعّي الخلقّي(. وتنشط فرنسا جدا في البحوث في مجال 

مكافحة أمراض السرطان وعالج األمراض النادرة.

وتبذل فرنسا كل ما في وسعها من أجل نقل 
أوجه التقّدم التكنولوجّية والعلمّية في المجال 

العالجّي بفّعالية؛ فأقيمت لتحقيق هذه الغاية مراكز 
تدريب مخّصصة للتقنّيات الجديدة، ومنها معهد 

البحوث لمكافحة أمراض جهاز الهضم السرطانّية 
)IRCAD(، ومعهد الجراحة األوروبي، ومركز 

البحوث واالبتكار لمكافحة أمراض السرطان 
"كانسر كامبوس" )Cancer Campus(؛ وقد 

أنشئت هذه المراكز باالستناد إلى مبادئ العلوم 
الطّبّية المتعّدية، لضمان نشر أحدث االكتشافات 

بسرعة وأقرب ما يمكن من المرضى، فتسهم في 
تحسين األداء العاّم لنظام الرعاية الصّحّية.

المؤّسسات الصّحّية المنفتحة على العالم

تستقبل مستشفياتنا األطّباء والباحثين والطالب من 
جميع أنحاء العالم، الذين يفدون من أجل اكتساب 
المهارات الطّبّية الفرنسّية من خالل أفضل برامج 

البحث والتدريب، ثم يشاركون هم بأنفسهم في 
إشعاع الطّب الفرنسّي في العالم.

وقد نشأ جزء كبير من التقنّيات والتخّصصات 
الجراحّية العديدة جدا في فرنسا، بدءا من جراحة 

القلب وجراحة األعصاب وتقنّيات الجراحة اآللّية، 
ويعود قسط كبير من تطوير هذه التخّصصات 

والتقنّيات إلى جهود فرق العمل الفرنسّية وال سّيما 
في مجالي الطّب النسائي وأمراض السرطان.
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الطّب في فرنسا
التفوق العالمي
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شهادات الجودة المطابقة ألعلى المعايير 

تملك فرنسا نظام مراقبة للجودة من األفضل في العالم، 
تتولّى إدارته سلطة الصّحة العليا. فيتعّين على المؤّسسات 

الطّبّية الفرنسّية تجديد شهاداتها كل أربع سنوات مما 
يتيح التحّقق من مستوى جودتها بناء على معايير أساسية 

مثل خطر انتقال العدوى، وتحديد البيانات الشخصية 
للمرضى، والتدابير العالجية لأللم، والتدابير الخاّصة 

باألدوية، وسياسة المؤّسسة في مجال تحسين جودة 
العالج وسالمته. وتمتثل معايير منح الشهادات هذه 

لمتطلبات ُتعتبر من األشّد في العالم.

النظام الصّحّي الحريص على وضع آداب المهنة 
وأخالقياتها في صلب قيمه 

تخضع ممارسة مهنة الطّب في فرنسا لشروط مشّددة 
وفقا لمدّونة قواعد السلوك في المجال الطّبّي، التي 

تحكمها مبادئ مثل احترام الكرامة اإلنسانّية والسرّية 
المهنّية، وواجب إطالع المريض على المعلومات، 

والحصول على موافقته إلجراء أي تدخل طّبّي. 
واكتسبت المؤّسسات الصّحّية الفرنسّية صيتا من األطيب 

في العالم الستقامتها، بسبب توفيرها خدمات عالجية 
متكافئة الجودة للجميع بدون تمييز وبسبب إدارتها الرشيدة، 

إذ تنّص المادة 7 من مدونة قواعد السلوك على أنه "على 
الطّبّيب أن يصغي إلى جميع األشخاص ويفحصهم ويقّدم 
لهم المشورة ويعتني بهم بنفس المراعاة، بصرف النظر 

عن منشئهم أو جنسيتهم أو دينهم أو الشعور الذي قد 
يثيرونه لديه". 

 

نظام شهادات الجودة والسالمة من األكثر تشّددا في العالم »
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معلومات مفيدة
تمّثل باريس البّوابة الرئيسة لدخول المسافرين األجانب 
إلى فرنسا من خالل مطاريها الدوليين، ويمكن الوصول 

منها إلى جميع المدن الفرنسّية الرئيسة بواسطة الطائرة 
أو القطار.

◂  هنالك 38 مطارا دوليا في فرنسا، منهما مطاران في 
 )TGV( باريس، ويوجد محطة للقطارات الفائقة السرعة

في مطار شارل ديغول التي تصل إلى جميع المدن 
الفرنسّية الكبرى

◂  جميع وسائل النقل متاحة للتنقل في العاصمة باريس 
ومنطقة إيل-دي-فرانس )القطار وخطوط الضواحي 
)RER( والمترو والترامواي والحافالت وسيارات 
األجرة(، وللسفر للمدن الفرنسّية الرئيسة )القطارات 

الفائقة السرعة، والخطوط الجّوّية الداخلّية، وشبكة الطرق 
المتطّورة(. 

الوصول 

يوجد في جميع المدن في فرنسا العديد من الفنادق من 
جميع الفئات القريبة من المستشفيات. كما يمكن إيجاد 

شقق مفروشة لقضاء إقامة لمّدة أطول. ويمكن الحصول 
على المعلومات وأنظمة الحجز في كل مدينة عبر مكاتب 

السياحة. وهنالك أكثر من أربعين مركزا للحجز في باريس. 

السكن 

STRASBOURG

LILLE

BORDEAUX

BIARRITZ TOULOUSE

ANGERS
NANTES

RENNES

LYON

GRENOBLE

MARSEILLE

MONTPELLIER

PARIS

100 km
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CLERMONT-
FERRAND
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 تأشيرة اإلقامة القصيرة األجل
الممنوحة ألسباب طّبّية

يتطلب الحصول على العالج في فرنسا تقديم طلب 
 لتأشيرة اإلقامة القصيرة األجل ألسباب صّحّية، 

بحسب جنسيتك. 

من هم األشخاص المعنيون بهذه التأشيرة؟
ال يحتاج مواطنو بلدان االتحاد األوروبّي التأشيرة. كما 
ألغى االتحاد األوروبّي واجب الحصول على التأشيرة 

لرعايا بعض البلدان )الواليات المّتحدة األمريكّية 
 واإلمارات العربّية المّتحدة على سبيل المثال( على أن 

 ال تتجاوز اإلقامة تسعين يوما في خالل فترة مّدتها
180 يوما. ويحتاج حملة الجنسّيات التالّية على سبيل 
المثال الحصول على تأشيرة اإلقامة القصيرة األجل: 

الجزائر والمملكة العربّية السعودّية والكاميرون 
والصين وكوت ديفوار ومصر وغابون والكويت ولبنان 

والمغرب والنيجر وروسيا والسنغال وتونس. 

أين ُتطلب التأشيرة؟
ُيقّدم طلب التأشيرة لدى قنصلّية فرنسا ذات االختصاص 

في بلد إقامة طالب التأشيرة.

كم تستغرق إجراءات الحصول على التأشيرة؟
تستغرق االستجابة لطلب التأشيرة عادة من يومين 

إلى عشرة أيام. وفي حال وجود ضرورة طّبّية ملّحة 
ومحّققة، يجوز لقنصلّية فرنسا ذات االختصاص القيام 

بإجراء مستعجل. 

هل تختلف هذه التأشيرة عن التأشيرة السياحّية؟
التأشيرة ألسباب صّحّية مماثلة للتأشيرة السياحّية، فهي 

تأشيرة قصيرة األجل )تسمى أيضا تأشيرة شنغن( 
 تصلح لإلقامة تسعين يوما في خالل فترة مّدتها

180 يوما. لكنها تأخذ في الحسبان الظروف الخاصة 
بالمريض المعنّي، لذا ال يمكن االستعاضة عنها 

بالتأشيرة السياحّية.

ما هي الوثائق التي يجب إرفاقها بطلب التأشيرة؟
المستندات الثبوتّية األساسّية المطلوبة لجميع أنواع 

تأشيرات اإلقامة القصيرة األجل، باإلضافة إلى وثائق 
ثبوتّية خاّصة بالحاالت الطّبّية التي تجري معالجتها 

بسّرّية تاّمة.

فيما يلي قائمة المستندات الثبوتّية األساسّية المشتركة 
لجميع أنواع تأشيرات اإلقامة القصيرة األجل:

★ شهادة المبيت في فرنسا
★ شهادة تأمين السفر واإلعادة إلى الوطن

★   وثيقة تثبت القدرة على تحمل المصروفات الجارية 
في فرنسا )شهادة أداء الراتب، وكشف الحساب 

المصرفّي، وغيرهما(
★  عند االقتضاء، مستندات ثبوتّية متعلقة بالقاصرين 

)شهادة الميالد، وتصريح األبوين إذا لم يكن القاصر 
مسافرا برفقة أبويه(

فيما يلي وعلى سبيل المثال، قائمة ببعض المستندات 
الثبوتّية الخاّصة التي قد ُتطلب:

★  الموافقة المكتوبة للمستشفى الُمستقِبل على استقبال 
المريض، مع تحديد تاريخ الدخول إلى المستشفى 

ومّدة اإلقامة المقّررة فيه وتقدير تكلفة العالج؛
★  شهادة التكّفل بتكلفة العالج صادرة عن مؤّسسة 

معتمدة وموثوقة )في حال وجود اتفاق بشأن التأمين 
الصّحّي بين بلد اإلقامة وفرنسا، يجب الحصول 

على الموافقة المسبقة على التكّفل بتكاليف العالج 
من مؤّسسات التأمين الصّحّي في البلد المسّجل فيه 

المريض(، أو وثيقة تثبت دفع التكاليف الطّبّية مسبقا؛

★  عند االقتضاء، شهادة تسجيل في قائمة االنتظار 
الوطنية للمرضى المحتاجين لزرع األعضاء 

والقرنّيات، الصادرة عن فريق الطّب والجراحة 
الذي يعتزم إجراء عملّية الزرع.

هل من الواجب الحضور إلى القنصلية إليداع الطلب؟
نعم، باستثناء تعّذر الحضور على المريض بسبب 

وضعه الصّحّي.

ما هي اإلجراءات المطلوبة للمرافقين؟
يجب تقديم المستندات الثبوتّية المطلوبة للحصول على 

تأشيرة شنغن، ويجوز طلب مستندات ثبوتّية خاّصة 
ومن بينها ما يلي:

★  وثيقة تثبت صلة القربى بالمريض، أو في حال عدم 
وجود صلة قربى، رسالة من طالب التأشيرة أو 

المريض تعلّل طلب المرافقة.
★  وثيقة تثبت تكّفل المؤّسسة، التي تتكّفل بمصروفات 

المريض الطّبّية، بالمرافق.

هل يجوز تمديد التأشيرة؟
يجوز تمديد التأشيرة استثنائيا في حال استطالة المرض 

الُمعالج بصورة غير متوقعة. ويجب في هذه الحالة 
تقديم شهادة طّبّية بذلك تصدرها المؤّسسة الصّحّية أو 
الطبيب الُمعالج. ثم يجب القيام باإلجراءات اإلدارّية 

لدى مكتب المحافظة ذي االختصاص.

ُينصح بالتوجه إلى قنصلية فرنسا ومؤّسسات العالج 
الواردة عناوينها في باب "التخّصصات" في هذا 

الكتّيب للحصول على المزيد من المعلومات.  

من اليسار إلى اليمين: المركز الطّبّي الجامعّي لمدينة أميان - مركز أنطوان الكاسانيه، مركز مكافحة السرطان لمدينة نيس - عيادة كلود برنار، في بلدة إرمون
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 اكتشف 
فرنسا

تتمّيز كل منطقة ومدينة في فرنسا بطابع خاّص، 
فعندما تقيم في منطقة أو مدينة ما تكتشف ثراءها 

الفريد من الثقافة والتراث والمأكوالت. 

★ باريس، مدينة األنوار، وعاصمة األزياء 
والشاعرية، هي مدينة مرموقة الصيت عالميا 

لجمالها وتاريخها. وتنّمي المدينة جانبها الحداثّي عبر 
الحياة الثقافّية واإلبداعّية التي تعتبر من األزخر في 

العالم، إذ تضّم المتاحف ودور السينما والمسارح 
وصاالت الحفالت الموسيقّية ودور األوبرا، التي 

تجعل باريس عاصمة ثقافّية عالمّية.

★ ليل، مدينة الشمال المشهورة بترحاب أهلها، 
وهندستها المعمارية الفلمنكّية، وحيويتها الثقافّية.

★ ستراسبورغ، الواقعة في شرق فرنسا، تمزج 
ما بين مركز المدينة المصّنف في قائمة التراث 
العالمي لليونسكو والهندسة المعمارّية الجريئة 

للحّي األوروبّي، الذي يحتضن مؤّسسات االتحاد 
األوروبي.

★ رانس، مدينة تتويج ملوك فرنسا التي اضطلعت 
بدور مركزّي في تاريخ فرنسا كما يشهد تراث 

المدينة. لكن رانس هي أيضا عاصمة منطقة 
شامبانيه التي يلقى مشروب الشمبانيا الذي تنتجه 

استحسانا في العالم بأسره.

★ نانت، في غرب فرنسا، التي تبُعد 30 دقيقة 
فقط عن المحيط األطلسي، وتمّثل بوابة الدخول 

إلى منطقة بريتاني ومنطقة فال دي لوار الشهيرة 
بقصورها التي تعود إلى عصر النهضة..

★ ليس بعيدا تقع مدينة أنجي، التي تنّمي فّن العيش 
العريق مع قلعتها التي تعود للقرون الوسطى، 

ومأكوالتها، والكروم المحيطة بها.

★ بوردو، الواقعة في الجنوب، والقريبة من المحيط 
األطلسي هي عاصمة النبيذ العالمية، التي تفلح 

الكروم منذ أكثر من ألفي سنة.

★ طولوز، الواقعة في جنوب غرب فرنسا، والملقبة 
"بالمدينة الوردّية"، هي مدينة شبابّية يؤّمها الطالب 

حيث تنساب الحياة بعذوبة ال مثيل لها، كما أنها 
رائدة في أحدث االبتكارات الفضائّية.

★ المدن األلبّية الستنشاق الهواء العليل: ليون، 
بمأكوالتها وضفافها المفعمة بالنشاط ومركزها 

الُمدرج في قائمة التراث العالمّي لليونسكو.

★ غرونوبل، التي تحيطها مرتفعات فركور، وقمم 
سلسلة جبال بلدون، وغابات شارتروز التي تخترق 

قلب المدينة.

★ مونبولييه، المدينة العالمّية التي تضم أعرق كلية 
طّب في العالم، وتقع في منطقة تشمل ستة مواقع 

مصّنفة في قائمة التراث العالمّي لليونسكو.

★ مارسيليه، "بّوابة الشرق" المشرفة على البحر 
األبيض المتوسط، هي ثاني المدن الفرنسّية، وهي 

تعبق بسحر الجنوب، وقد ُعّينت عاصمة الثقافة 
األوروبّية في عام 2013. 

★ نيس المتربعة على شاطئ البحر األبيض 
المتوّسط بين البحر والجبل، المشهورة سياحّيا 

وبفضل فّن العيش المتوّسطي للمدينة وثراء تراثها.

لقاء فريد من نوعه

‹ السفر إلى فرنسا للعالج / السياحة



ال تشتهر فرنسا بجودة العالج الطّبّي الذي تقّدمه 
فحسب، بل أيضا بثراء ثقافتها وتنوع مناظرها 

الطبيعّية. 

فعندما يأتي المرضى ومرافقوهم إلى فرنسا يتسّنى 
لهم أيضا اكتشاف تراث استثنائّي. 

تضم فرنسا 39 موقعا صّنفتها اليونسكو في قائمة 
التراث العالمّي للبشرّية، و ثمانية آالف متحف، 

وعدد ال يحصى من المعالم، وأحداث متنوعة للغاية، 
فاستعدوا لموعد مع الثقافة.   

أما من ناحية الطبيعة، فتنتظركم المناظر الخاّلبة 
سواء في الشواطئ أو الجبال أو الريف، التي 

تقع على مرمى حجر من المدن الكبرى. وتملك 
العديد من المناطق والمدن التي تحتوي ينابيع 

المياه الطبيعية بنى تحتّية تشمل الفنادق والمنشآت 
الرياضّية المتطّورة للغاية، التي توّفر أمثل أساليب 

االسترخاء وشحذ الهّمة. 

أما في المدن، فتمّثل أيضا فرنسا وجهة ممتازة 
للتسّوق، سواء في مجال الثياب واإلكسسوارات 
المترفة، أو التحف الفنية والتقليدية، أو األطعمة 

الرفيعة، وغيرها من األمور التي ال ُتعّد وال ُتحصى! 
ويجوز لرعايا البلدان من غير االتحاد األوروبي 
استرداد ضريبة القيمة المضافة على مشترياتهم. 

وتنبض المناطق الفرنسّية بالحياة الثقافّية وتكمن 
فيها معالم معمارّية تراثّية مدهشة. كما أنها تحكي 

تاريخها وثقافتها عبر وصفات المأكوالت التي 
اشتهرت في جميع أنحاء العالم، أو التي ال تزال سّرا 

في طّي الكتمان.  

فجميع المناطق من المانش إلى بروفانس، ومن 
بريتاني إلى األلزاس، مرورا ببورغونيه وجنوب 

غرب فرنسا إلى قرشقة، تدعوك لتذوق أطباقها 
التقليدية، وبالطبع ال ننسيّن األنبذة الفرنسّية الشهيرة 

والمتنّوعة من بورغونيه وبوردو واأللزاس 
وشامبانيه، التي تطيب لها جميع األذواق، سواء 

أذواق الخبراء أو المبتدئين. 
وقد أدرجت اليونسكو الوجبات الرفيعة الفرنسّية في 

قائمة التراث غير المادّي لإلنسانّية، في عام 2010. 

اعتِن بنفسك واستمتع بفن العيش الفرنسّي. 

»فرنسا الوجهة السياحّية األولى في العالم 

اّطلع على جميع المعلومات 
عن الوجهة الفرنسّية على الموقع: 

www.france.fr
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التدابير العالجّية لحاالت أمراض القلب واألوعية الدموّية هي من المجاالت 
الطّبّية التي حّققت أكبر تقّدم في العقود الماضية. وأصبحت العالجات المتنّوعة 

والفّعالة التي ال تنفك تقل تعقيدا متاحة، أو ستصبح متاحة قريبا، لمعظم مرضى 
القلب واألوعية الدموية بفعل أوجه التقدم التي أحرزتها البحوث العلمّية والتقانات. 

 
توّفر المؤّسسات الطّبّية الفرنسّية عالجا طّبّيا رائدا لمرضاها إذ إنها مجّهزة 

بأحدث التجهيزات إطالقا، وتعتمد أحدث المنجزات الطّبّية. فهي تستعمل أفضل 
التقنّيات إلجراء عملّيات القلب )عملّيات الشرايين التاجّية تحت المراقبة الشعاعّية 

بدون جراحة(، وتطّور عدة ابتكارات تكنولوجّية واعدة لجميع مرضى القلب، 
مثل القلب االصطناعي كارما، والدعامة القابلة لالرتشاف الحيوي، وناظم الخطى 

القلبي بدون أسالك، وغيرها.
 

كما يسّجل طّب القلب عن ُبعد تطورا في فرنسا، وال سّيما فيما يخّص إجراء تقييم 
عن بعد لتخطيط صدى قلب المريض، والمراقبة عن بعد لحسن سير األجهزة 

الطّبّية المزروعة وسرعة قلب المريض. 

سابقة أوروبية  
في استعمال جهاز ثالثّي األبعاد إلصالح القلب 

لدى األطفال

أجرى المركز الطّبّي الجامعّي لمدينة طولوز ثالث 
عملّيات جراحّية في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، 

إلصالح تشّوهات القلب الخلقية عند األطفال بواسطة 
جهاز ثالثّي األبعاد. 

استعمال هذه التقنّية هو سابقة أوروبية ومركز طولوز 
هو مركز طّب قلب األطفال الوحيد المجّهز بجهاز 

التصوير الذي يدمج ما بين التخطيط التصواتي 
واألشّعة السينّية من أجل توجيه الجّراح بدقة في أثناء 

العملّية الجراحية. 

تحت المجهر

10

طّب القلب
الريادة في التقّدم الطّبّي واالبتكارات التكنولوجية

26 مليون  
هو عدد األشخاص الذين يعانون من قصور القلب في 

العالم، ومنهم 15 مليون في أوروبا

‹ السفر إلى فرنسا للعالج / التخّصصات



باريس ومنطقة إيل-دي-فرانس

 ◂   مؤّسسة الصحة العاّمة لمدينة باريس وضواحيها
Hôpital Bichat, Paris 

جهة االّتصال الدولّية:
 Julie THUILLEAUX 

  +33 )0(1 40 25 83 01
  julie.thuilleaux@aphp.fr

 www.aphp.fr

 Hôpital européen Georges     
Pompidou - HEGP, Paris 

Pr SPAULDING :جهة االّتصال الدولّية
  +33 )0(1 56 09 36 5 

 christian.spaulding@aphp.fr
 www.aphp.fr

Hôpital Pitié Salpêtrière, Paris     
 Christophe MAZIN :جهة االّتصال الدولّية

   +33 )0(1 42 16 69 2
 christophe.mazin@aphp.fr

 www.aphp.fr

 Groupe hospitalier   ◂ 
Paris Saint-Joseph, Paris 

مركز المرضى الدولي
 +33 )0(1 44 12 78 81

 internationalpatient@hpsj.fr
 www.hpsj.fr

 ,Hôpital Américain de Paris   ◂ 
Neuilly-sur-Seine 

الوحدة الدولية 
  +33 )0(1 46 41 82 68

 sandra.utrera@ahparis.org
 www.american-hospital.org

Institut mutualiste Montsouris, Paris   ◂ 
Thomas PIGNIER :جهة االّتصال الدولّية 

 +33 )0(1 56 61 63 90
 Thomas.Pignier@imm.fr

 imm.fr

 Centre hospitalier privé de l’Europe,   ◂
Le Port Marly

 جهة االّتصال الدولّية: 
MAUREILLE, Jean-Philippe

   Administration and Finance Director
  +33 )0(1 39 17 21 6

 jpmaureille@cmce-europe.fr
 www.chp-europe.fr

 Centre hospitalier intercommunal de   ◂
Poissy Saint-Germain-en-Laye 

 جهة االّتصال الدولّية: 
Dr Xavier MARCHAND
 +33 )0(1 39 27 52 22

 xmarchand@chi-poissy-st-germain.fr
 www.chi-poissy-st-germain.fr

Clinique des Lilas, Les Lilas   ◂
جهة االّتصال الدولّية:  

Dr Louis-Denis DURANTHON
 +33 )0(1 43 62 22 22

 louis.duranthon@orange.fr
 www.cliniquedeslilas.fr

شمال شرق فرنسا

Hôpital Cardiologique, Lille   ◂
جهة االّتصال الدولّية: 

 Virginie VANDERBEKE, Billing Manager
  +33 )0(3 20 44 43 4

  virginie.vanderbeke@chru-lille.fr
 www.chru-lille.fr

 Hôpitaux Universitaires de Strasbourg   ◂
- Nouvel Hôpital Civil, Strasbourg

 جهة االّتصال الدولّية: 
Laetitia KRIEGER

  +33 )0(3 88 11 50 6
 Laetitia.krieger@chru-strasbourg.fr

 www.chru-strasbourg.fr

شمال غرب فرنسا

Pôle Santé Sud – CMCM, Le Mans   ◂
  Assistance de direction :جهة االّتصال الدولّية   

   +33 )0(2 43 78 38 7
 direction@polesantesud.fr

 www.polesantesud.fr

جنوب غرب فرنسا

Polyclinique du Parc, Toulouse   ◂ 
جهة االّتصال الدولّية:

 Frédérique PERLIER
   +33 )0(4 37 47 16 0

 fperlier@capio.fr
 www.polyclinique-parc.capio.fr

Clinique des Cèdres, Cornebarrieu   ◂ 
Frédérique PERLIER :جهة االّتصال الدولّية

   +33 )0(4 37 47 16 0
 fperlier@capio.fr

 www.clinique-cedres.capio.fr

Clinique du Pont de Chaume, Montauban   ◂
 Gauthier ESCARTIN, :جهة االّتصال الدولّية

 Directeur général
 +33 )0(5 63 68 33 03

  gescartin@clinique-pontdechaume.fr
 www.clinique-pontdechaume.fr

جنوب شرق فرنسا

Clinique de la Sauvegarde, Lyon    ◂
Frédérique Perlier :جهة االّتصال الدولّية

   +33 )0(4 37 47 16 0
 www.clinique-sauvegarde.capio.fr

Hôpital cardiovasculaire et pneu-   ◂
 mologique Louis Pradel – Hospices

Civils de Lyon, Lyon
Pr Georges MELLIER :جهة االّتصال الدولّية

 +33 )0(4 72 35 58 86
 georges.mellier@chu-lyon.fr

 www.chu-lyon.fr

Institut Arnault Tzanck, Saint-Laurent-du-Var   ◂
Jean-Marc SAULI :جهة االّتصال الدولّية   

   +33 )0(4 92 27 39 2
 jm.sauli@tzanck.org

 www.tzanck.org

 Assistance publique Hôpitaux de   ◂
Marseille, Marseille 

www.ap-hm.fr 

 Hôpital Arnaud de Villeneuve – CHRU   ◂
  de Montpellier, Montpellier 

Véronique TRINQUIER :جهة االّتصال الدولّية
   +33 )0(4 67 33 93 6

 v-gout@chu-montpellier.fr
 www.chu-montpellier.fr

أقاليم ما وراء البحار

CHU de Martinique, Fort-de-France   ◂ 
,Sarah LAFORTUNE :جهة االّتصال الدولّية

 Coordonnatrice Patients étrangers
   +596 596 55 96 3

 sarah.lafortune@chu-fortdefrance.fr
 www.chu-fortdefrance.fr

+ المؤّسسات الصّحّية

شهادة
دكتور رومان كدور

رئيس قسم طّب القلب في مستشفى سان جوزيف )باريس(

يعالج طّب القلب التدخلي أمراض القلب التاجّية )توسيع شرايين القلب(، وأمراض القلب البنيوّية )عالج أمراض صّمامات القلب بدون عملّية(، 
واضطراب نبضات القلب )تركيب نواظم الخطى ومزيل الرجفان والقطع بالقثطرة(. وتعتبر الفرق الطّبّية الفرنسّية رائدة في عالج أمراض القلب 

التاجّية - ُوضعت أول دعامة شرايين تاجّية في فرنسا - ولديها مهارات تقنّية رفيعة المستوى، وأطّباء ذوي خبرة عالية. وبإمكان هؤالء األطّباء 
استعمال تقنّيات غير جراحّية لعالج مرضى يعانون من حاالت معّقدة جدا، مما يقّصر مدة اإلقامة في المستشفيات ويسّرع تعافي المريض. وتقّدم 

التدابير العالجية للمرضى دائما بعد دراسة الحالة بتعمق ولكل شخص على حدة، وبصورة مالئمة لكل مريض.
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تحرص فرنسا حرصا شديدا على العناية بصّحة المرأة في جميع مراحل حياتها. 
ففي مجال طّب التوليد والنسائّيات - الذي ُيعنى بالمرأة بصرف النظر عن الفئة 
العمرّية، وأمراض الجهاز التناسلّي للمرأة - تملك المؤّسسات الصّحّية الفرنسّية 

وحدات لالستشارة، وخدمات الطوارئ، ووحدات العملّيات الجراحّية النسائّية 
الطّبّية ولمعالجة األورام السرطانّية. 

  
أما في طّب التوليد، الذي ُيعنى بالمرأة الحامل وجنينها، فيوجد في فرنسا العديد 

من أقسام التوليد الرائدة بحداثتها والمنتشرة في جميع أنحاء فرنسا. وتضم 
هذه المؤّسسات الصّحّية أجنحة التوليد )غرف التوليد وغرف عملّيات التوليد 
الجراحّية(، وغرف الوالدة، وخدمات التوليد في حاالت الطوارئ، وخدمات 
العناية بالحمل الشديد الخطورة، وخدمات التشخيص ما قبل الوالدة بواسطة 

تخطيط الصدى التوليدي وتحاليل وفحوص الحمل الدورية، والتشخيص في فترة 
الحمل وطّب الجنين، وغيرها. وتتوفر عند عملّية الوالدة خدمات العناية المرّكزة 

بعد الوالدة لألم والمولود لمعالجة أي تعقيد قد يطرأ لدى األم ومولودها.
 

ومن جهة أخرى، ثمة عدة مؤّسسات صّحّية في كل منطقة من مناطق فرنسا 
مؤهلة رسميا لتنفيذ األنشطة السريرّية أو البيولوجّية الخاّصة بوسائل اإلخصاب 

المساعد. 

ترقبوا قريبا الوالدات  
بعد زرع الرحم في فرنسا  

وافقت الوكالة الفرنسّية الوطنّية لسالمة األدوية والمنتجات 
الصّحّية رسميا في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، على 
إجراء تجربة سريرّية لزراعة رحم، يتوالها فريق طّب 

التوليد والنسائّيات في المركز الطّبّي الجامعّي لمدينة ليموج، 
مما يعني أن النساء اللواتي ولدن بدون رحم أو اللواتي تم 

استئصال رحمهن بسبب ورم حميد، سيصبحن قادرات على 
اإلنجاب بواسطة زرع رحم من امرأة متبرعة بعد وفاتها. 

وستجري التجربة السريرّية في البداية على ثمان نساء 
متطوعات؛ وقد تجري أول عملّية زرع في نهاية عام 2016 

وأول والدة في نهاية عام 2018. 
ولم ينجح أي بلد غير السويد في تجربة اإلنجاب بعد زرع 

الرحم حتى اآلن. 

تحت المجهر

طّب التوليد والنسائّيات
في خدمة صّحة المرأة وطفلها

 23,000
هو عدد الوالدات التي تتم بواسطة وسائل اإلخصاب المساعد كل 

عام في فرنسا.*
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*المصدر: وكالة الطّب الحيوي 
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تشتهر فرنسا بجودة الطّب فيها وتفّوق فرقها الطّبّية في مجاالت الجراحة النسائّية والتوليدّية والطّب اإلنجابّي.
وتتمتع أقسامها الطّبّية بتجربة وتتسم بتنظيم يضمنان تقديم التدابير العالجّية الممتازة لألزواج العقيمة، والنساء الحوامل ومواليدها، باإلضافة إلى إتقانها 

الجراحة النسائّية بأرفع المستويات.
ويعود األداء الرفيع المستوى والمهارات التقنّية والجودة في خدماتها إلى الخبرة في المقام األول، ولكن أيضا إلى إصغاء الفرق الطّبّية وفرق العناية 

للمرضى ومواكبتهم والتعامل اإلنساني معهم.

باريس ومنطقة إيل-دي-فرانس

◂  مؤّسسة الصحة العاّمة لمدينة باريس وضواحيها 
 Groupe Universitaire Necker Enfants

 Malade, Paris
Pr Francis BRUNELLE :جهة االّتصال الدولّية

 +33 )0(1 44 49 51 72
 francis.brunelle@aphp.fr 

 www.aphp.fr

Hôpital Armand Trousseau, Paris     
 International contact: Dr. Patrick RICHARD

       +33 )0(1 71 73 89 68
 patrick.richard@aphp.fr

 www.aphp.fr

Dr Laura De LUCA :جهة االّتصال الدولّية
 +33 )0(1 71 73 87 0

 laura.de-luca@aphp.fr
 www.aphp.fr

Hôpital Antoine Béclère, Paris    
    Pr Alexandra BENACHI :جهة االّتصال الدولّية

   +33 )0(1 45 37 44 6
 alexandra.benachi@aphp.fr

 www.aphp.fr

Hôpital Bicêtre, Paris     
PR HERVÉ FERNANDEZ :جهة االّتصال الدولّية
   +33 )0(1 45 21 77 01 / )0(1 45 21 77 4

 herve.fernandez@aphp.fr
 www.aphp.fr

Hôpital Cochin, Paris    
 Nathalie DORGUEIL :جهة االّتصال الدولّية 

 )responsable RI - Frais de séjours(
 +33 )0(1 58 41 16 63

 nathalie.dorgueil@aphp.fr
 www.aphp.fr

 Hôpital européen Georges     
Pompidou - HEGP, Paris 

 Pr Fabrice LECURU  :جهة االّتصال الدولّية
  +33 )0(1 56 09 35 5

 fabrice.lecuru@aphp.fr
 www.aphp.fr

Hôpital Tenon, Paris     
 Pr Emile DARAI  :جهة االّتصال الدولّية

   +33 )0(1 56 01 73 9
  emile.darai@aphp.fr

 www.aphp.fr

Hôpital Universitaire Robert Debré, Paris     
 جهة االّتصال الدولّية: 

  +33 )0(1 40 03 24 98
  aude.kempf@aphp.fr

 www.aphp.fr

Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph, Paris   ◂ 
جهة االّتصال الدولّية: مركز المرضى الدولي:

  +33 )0(1 44 12 78 81
 internationalpatient@hpsj.fr

 www.hpsj.fr

American Hospital of Paris, Neuilly-sur-Seine   ◂
الوحدة الدولية: 

  +33 )0(1 46 41 82 68
 sandra.utrera@ahparis.org
 www.american-hospital.org

Institut mutualiste Montsouris, Paris   ◂ 
Thomas PIGNIER :جهة االّتصال الدولّية 

 +33 )0(1 56 61 63 90
 Thomas.Pignier@imm.fr

 www.imm.fr

شمال شرق فرنسا

 Hôpitaux Universitaires de Strasbourg -   ◂
Nouvel Hôpital Civil, Strasbourg 
Laetitia KRIEGER :جهة االّتصال الدولّية

  +33 )0(3 88 11 50 6
 Laetitia.krieger@chru-strasbourg.fr

 www.chru-strasbourg.fr

Hôpital Jeanne de Flandre, Lille   ◂ 
 ,Natacha DUPUIS :جهة االّتصال الدولّية 

responsable facturation
   +33 )0(3 20 44 59 62 poste 34593

 natacha.dupuis@chru-lille.fr
 www.chru-lille.fr

شمال غرب فرنسا

 Centre Hospitalier Privé Saint-Grégoire,   ◂
 Saint-Grégoire )Ille-et-Vilaine(

Nicolas BIOULOU
   +33 )0(2 99 23 33 7

 nbioulou@vivalto-sante.com
 www.chpsaintgregoire.com

 Clinique Bretéché, Nantes   ◂ 
Claudie POUVREAU :جهة االّتصال الدولّية

  +33 )0(2 51 86 78 0
 claudie.pouvreau@clinique-breteche.fr

 www.clinique-breteche.fr

Pôle Santé Sud - CMCM, Le Mans   ◂ 
سكرتارية اإلدارة  

  +33 )0(2 43 78 38 37
 direction@polesantesud.fr

 www.polesantesud.fr

Clinique du Mail, La Rochelle   ◂ 
Sylvie TARGET :جهة االّتصال الدولّية

  +33 )0(5 46 00 43 9
 starget@capio.fr

 www.clinique-mail.capio.fr

جنوب غرب فرنسا

Capio Clinique Belharra, Bayonne   ◂ 
Frédérique PERLIER :جهة االّتصال الدولّية

  +33 )0(4 37 47 16 0
  fperlier@capio.fr

 www.clinique-belharra.capio.fr

Clinique des Cèdres, Cornebarrieu   ◂ 
Frédérique PERLIER :جهة االّتصال الدولّية

  +33 )0(4 37 47 16 0
  fperlier@capio.fr

 www.clinique-cedres.capio.fr

Clinique Saint Jean Languedoc, Toulouse   ◂ 
Frédérique PERLIER :جهة االّتصال الدولّية

  +33 )0(4 37 47 16 0
  fperlier@capio.fr

 www.clinique-saint-jean-languedoc.capio.fr

جنوب شرق فرنسا

 Hôpital de la Croix-Rousse, Hôpital   ◂
 femme Mère Enfant Centre Hospitalier

Lyon Sud, Lyon 
 Pr Georges MELLIER :جهة االّتصال الدولّية 

 +33 )0(4 72 35 58
 georges.mellier@chu-lyon.fr

 www.chu-lyon.fr

Hôpital Privé Natecia, Lyon   ◂ 
Daniela ANGHEL :جهة االّتصال الدولّية

 relations.internationales@noalys.com
 www.natecia.fr

Médipôle de Savoie, Challes-les-Eaux   ◂ 
 Michel PESENTI :جهة االّتصال الدولّية

  +33 )0(4 79 26 80 0
 m.pesenti@medipole-de-savoie.fr

 www.medipole-de-savoie.fr

 Hôpital Arnaud de Villeneuve – CHRU   ◂
  de Montpellier, Montpellier 

Véronique TRINQUIER :جهة االّتصال الدولّية
  +33 )0(4 67 33 93 6

 v-gout@chu-montpellier.fr
 www.chu-montpellier.fr

أقاليم ما وراء البحار

CHU de Martinique, Fort-de-France   ◂ 
 Sarah LAFORTUNE, :جهة االّتصال الدولّية

Coordonnatrice Patients étrangers
  +596 596 55 96 3

 sarah.lafortune@chu-fortdefrance.fr
 www.chu-fortdefrance.fr

+ المؤّسسات الصّحّية

شهادة 
بروفسور جان-مارك أّيوبي

رئيس قسم طّب التوليد والنسائّيات في مستشفى فوش  
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‹ السفر إلى فرنسا للعالج / التخّصصات



طّب األعصاب هو االختصاص الطّبّي الذي يتولّى معالجة أمراض الجهاز العصبّي. 
ويعاني أكثر من مليار شخص في العالم من االضطرابات في الجهاز العصبّي، التي تتنوع 
ما بين مرض الّصْرع إلى خرف آلزهايمر، مرورا بالحوادث الوعائّية الدماغّية والصداع. 

وتضّم أقسام طّب األعصاب في فرنسا أطّباء الجهاز العصبي وجّراحي األعصاب 
ذوي التجربة الواسعة. 

وتقّدم هذه األقسام التدابير العالجّية للحاالت التالّية:  
‹  الحوادث الوعائّية الدماغية والنوبات اإلقفارّية العابرة،

‹  األمراض التنكسّية: خرف آلزهايمر، ومرض باركنسون وغيرهما،
‹ أمراض الّصْرع، والتصلّب الُمنتثر، وااللتهابات الوعائّية،  

‹ األورام الدماغّية،
‹  أمراض الجهاز العصبّي المحيطّي )التهابات األعصاب، وامراض عرق النَّسا( 

وأمراض العضالت،
‹ الّصداع الّنصفي والّصداع.

وتضّم أقسامنا في المستشفيات باإلضافة إلى جّراحي األعصاب، أطّباء العناية المرّكزة 
بالجهاز العصبّي والمتخّصصين في علم األشّعة العصبّية.

ومّكن ثراء المعرفة في طّب الجهاز العصبي من تحديد تدابير عالجّية محّددة جدا لكل 
حالة )التخّصصات الفرعية الدقيقة، والعالج بواسطة التقانات المتقدمة، واالبتكارات، 

والمراكز المرجعّية( بحسب كل مجموعة من مجموعات األمراض الكبرى. 
 

طّب األعصاب
أمراض متنّوعة وتدابير عالجّية خاّصة لكل حالة
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مرض باركنسون    
البحوث الفرنسّية في الطليعة

أجرى فريق باحثين مشترك فرنسّي إنجليزّي دراسة 
سريرّية للمعالجة الجينّية لمرضى مصابين بمرض 
 باركنسون في مراحله المتقدمة، بين عامي 2009 

و2013. تلقى خمسة عشر مريضا هذا العالج الجديد 
الذي يتمّثل في حقن ناقل يحمل مورثات اإلنزيمات 
الثالثة الضرورية للتخليق الحيوّي للناقل العصبّي 
دوبامين المفقود في حالة مرض باركنسون. وتبدأ 
بعض الخاليا في الدماغ بإنتاج الدوبامين وإفرازه 

مجّددا بفعل هذا العالج. وقد تحّسنت األعراض 
الحركّية للمرض لدى جميع المرضى في غضون مّدة 

بلغت حّتى اثني عشر شهرا بعد تلّقي العالج.
وتولّى رئيس قسم جراحة األعصاب في مستشفى 

أنري-موندور )التابع لمؤّسسة الصحة العاّمة لمدينة 
باريس وضواحيها( في باريس، بروفسور ستيفان 

بالفي، تنسيق هذه الدراسة. 

تحت المجهر

26 مليون  
هو عدد األشخاص في العالم الذين يعانون من 

مرض الّصْرع و 24 مليون شخص يعانون من 
خرف آلزهايمر وغيره من أنواع الخرف*. 

*المصدر: منّظمة الصحة العالمية

‹ السفر إلى فرنسا للعالج / التخّصصات



رت  لفرنسا تاريخ عريق من التفوق في مجالي طّب الجهاز العصبي وجراحة األعصاب، فقد اسُتهلت العديد من االبتكارات العالجّية في فرنسا وُطوِّ
فيها، ومنها على سبيل المثال التحفيز الدماغّي العميق لعالج مرض باركنسون وغيره من األمراض التي تعيق الحركة، والجراحة لعالج أمراض 

الّصْرع، وعالج التشّوهات الوعائّية واألورام الدماغّية. وتعمل الفرق الطّبّية في معظم األحيان في مراكز جامعّية حيث لديها أحدث الوسائل، وبإمكانها 
توفير التدابير العالجّية اآلمنة تماما للمرضى البالغين والصغار على حد سواء بفضل خبرتها المشهود لها.

شهادة
بروفسور ستيفان شاباردس  

عيادة جراحة األعصاب، مستشفى ميشالون، المركز الطّبّي الجامعّي لمدينة غرونوبل  
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‹ السفر إلى فرنسا للعالج / التخّصصات

باريس ومنطقة إيل-دي-فرانس

◂ مؤّسسة الصحة العاّمة لمدينة باريس وضواحيها  
Hôpital Pitié Salpêtrière, Paris      

International contact: Pr Michel KOMAJDA
 +33 )0(1 42 16 30 02

 michel.komajda@aphp.fr
 www.aphp.fr 

Hôpital Bicêtre, Paris
 ,PR DAVID ADAMS :جهة االّتصال الدولّية 

CHEF DE SERVICE
  +33 )0(1 45 21 26 8
 david.adams@aphp.fr

 www.aphp.fr

Hôpital Lariboisière, Paris    
PR SÉBASTIEN FROELICH :جهة االّتصال الدولّية

  +33 )0(1 49 95 81 4
 sebastien.froelich@lrb.aphp.fr

 www.aphp.fr

American Hospital of Paris, Neuilly-sur-   ◂
Seine 

الوحدة الدولية:  
  +33 )0(1 46 41 82 68

 sandra.utrera@ahparis.org
 www.american-hospital.org

Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph, Paris   ◂ 
مركز المرضى الدولي: 

  +33 )0(1 44 12 78 81
 internationalpatient@hpsj.fr

 www.hpsj.fr

Fondation Adolphe de Rothschild, Paris   ◂ 
 +33 )0(1 48 03 63 00

 international@fo-rothschild.fr
 www.fo-rothschild.fr

شمال شرق فرنسا

Fondation Hopale, Berck-sur-Mer   ◂ 
Snezana WALZ :جهة االّتصال الدولّية

  +33 )0(3 21 89 42 9
 contact@hopale.com

 www.fondation-hopale.org

شمال غرب فرنسا

 Clinique Bretéché, Nantes   ◂
CLAUDIE POUVREAU :جهة االّتصال الدولّية

  +33 )0(2 51 86 78 0
 claudie.pouvreau@clinique-breteche.fr

 www.clinique-breteche.fr

Clinique du Mail, La Rochelle   ◂ 
Sylvie TARGET :جهة االّتصال الدولّية

  +33 )0(5 46 00 43 9
 starget@capio.fr

 www.clinique-mail.capio.fr

جنوب غرب فرنسا

Capio Clinique Aguilera, Biarritz   ◂ 
Frédérique PERLIER :جهة االّتصال الدولّية

 +33 )0(4 37 47 16 50
 fperlier@capio.fr

 www.clinique-aguilera.capio.fr

Polyclinique du Parc, Toulouse   ◂ 
Frédérique PERLIER :جهة االّتصال الدولّية

 +33 )0(4 37 47 16 50
 fperlier@capio.fr

 www.polyclinique-parc.capio.fr

Clinique des Cèdres, Cornebarrieu   ◂ 
Frédérique PERLIER :جهة االّتصال الدولّية

 +33 )0(4 37 47 16 50
 fperlier@capio.fr

 www.clinique-cedres.capio.fr

جنوب شرق فرنسا

 Hôpital neurologique Pierre Wertheimer   ◂
– Hospices Civils de Lyon, Lyon

Pr Georges MELLIER :جهة االّتصال الدولّية
  +33 )0(4 72 35 58 6

 georges.mellier@chu-lyon.fr
 www.chu-lyon.fr

 CHU de Grenoble   ◂
Micheline FERRASIATMELLIER :جهة االّتصال الدولّية

  +33 )0(4 76 76 50 7
 mferrasiat@chu-grenoble.fr

 www.chu-grenoble.fr

Hôpital de la Timone, Marseille   ◂ 
Manon BRUNA :جهة االّتصال الدولّية

  +33 )0(4 91 38 70 8
 Manon.bruna@ap-hm.fr

  fr.ap-hm.fr/nos-hopitaux/hopital-de-la-timone

 Hôpital Gui de Chauliac - CHRU de   ◂ 
 Montpellier, Montpellier 

Véronique TRINQUIER :جهة االّتصال الدولّية
  +33 )0(4 67 33 93 6

 v-gout@chu-montpellier.fr
 www.chu-montpellier.fr

أقاليم ما وراء البحار

CHU de Martinique, Fort-de-France   ◂ 
 Sarah LAFORTUNE, :جهة االّتصال الدولّية

 Coordonnatrice Patients étrangers
  +596 596 55 96 3

 sarah.lafortune@chu-fortdefrance.fr
 www.chu-fortdefrance.fr

+ المؤّسسات الصّحّية



يخضع تقديم العالج ألمراض السرطان في فرنسا إلى تنظيم يقوم على منح 
التراخيص، إذ يتعّين على المؤّسسات الصّحّية أن تحصل على ترخيص 

لها معالجة المرضى  المعنّية، يجيز  محّدد صادر عن وكالة الصّحة اإلقليمّية 
العالجّية  التدابير  إلى ضمان جودة  التنظيم  بالسرطان. ويرمي هذا  المصابين 

في جميع أنحاء فرنسا.
المصابين  تلبية احتياجات األشخاص  بغية  تدابير عالجّية محّددة  كما ُوضعت 

بأنواع السرطان النادرة أو الذين لديهم قابلّية وراثّية لإلصابة بالمرض، 
بالسرطان. المصابين  والمراهقين  واألطفال  والمسنين 

الوراثّية لألورام  الجوانب  الخاّصة بدراسة  الوطنّية  التدابير  وتضم 
االستشارات من أجل إجراء االختبارات الوراثّية لألشخاص الذين تثير 

سوابقهم الطّبّية الشك بوجود نوع من أنواع السرطان الوراثّي لديهم.

ومن جهة أخرى، تتميز فرنسا بوجود مراكز لمكافحة السرطان في جميع 
المجال.  الفرنسّية في هذا  المستشفيات  التي تستكمل عمل شبكة  البالد،  أنحاء 

بمهام تشمل  السرطان، وتضطلع  لمكافحة  المراكز مخّصصة حصرا  وهذه 
العناية  الصّحّية والبحوث والتعليم، رغبة منها في تحسين جودة  العناية 

الصّحّية وزيادة االنتفاع بها على الدوام.

"الجراحة عبر الفضاء اإللكترونّي"  
في المعهد الطّبّي الجامعّي لمدينة ستراسبورغ

 أنشئ المعهد الطّبّي الجامعّي لمدينة ستراسبورغ في 
عام 2011، ويعرف باسم "معهد الجراحة الطفيفة التوغل 

الموّجهة بالصور"، ويرمي المعهد إلى انتفاع المرضى 
باالبتكارات العالجية بأسرع ما يمكن، إلجراء العملّيات 

الجراحية التي ال تنفك تقّل توغاّل. واستهل المعهد "الجراحة 
عبر الفضاء اإللكترونّي" في تموز/يوليو 2012، من خالل 

إجراء عملّية جراحّية لمريضة مصابة بورم في الكبد تبلغ 
من العمر 36 عاما. وقد تم استئصال الورم عبر جراحة 

آلّية موّجهة بواسطة تقنّية "الواقع المعّزز"، التي تتمثل في 
التقاط صور افتراضّية ودمجها في الوقت اآلني في أثناء 
العملّية مع الصور التي التقطتها آلة تصوير أدِخلت إلى 

جسم المريضة. وغادرت المريضة المستشفى بعد أسبوع 
من إجراء العملّية. 

تحت المجهر

علم األورام
مريض لكل  المالئمة  العالجّية  التدابير 

20 في المائة  
يمّثل طّب األورام السرطانّية زهاء 20 في المائة من عمل 

المستشفيات الفرنسّية في إطار اإلقامة القصيرة األجل. وتتركز 
معظم حاالت السرطان التي ُتعالج في هذه المستشفيات في 

سرطان الجهاز الهضمي والثدي والجلد. 
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باريس ومنطقة إيل-دي-فرانس
مؤّسسة الصحة العاّمة لمدينة باريس وضواحيها  

 Hôpital Cochin Port-Royal,    
 Paris 

Pr Simon WEBER :جهة االّتصال الدولّية
 +33 )0(1 58 41 16 63 

 simon.weber@aphp.fr 
 www.aphp.fr 

العالج الكيميائّي وجراحة األورام السرطانّية 
 Hôpital européen Georges    

Pompidou - HEGP, Paris 
 جهة االّتصال الدولّية:

Pr Philippe MENASCHE
  +33 )0(1 42 16 69 2

 philippe.menasche@aphp.fr
 www.aphp.fr

العالج الكيميائّي والعالج اإلشعاعّي وجراحة 
األورام السرطانّية 

Hôpital Pitié Salpêtrière, Paris     
 جهة االّتصال الدولّية:

Pr Michel KOMAJDA
 +33 )0(1 42 16 30 02

  michel.komajda@aphp.fr
 www.aphp.fr

العالج الكيميائّي والعالج اإلشعاعّي وجراحة 
األورام السرطانّية 

Hôpital Saint Antoine, Paris     
Pr Jean Pierre LOTZ : جهة االّتصال الدولّية

 +33 )0(1 56 01 63 73
  jean-pierre.lotz@aphp.fr

 www.aphp.fr 
العالج الكيميائّي وجراحة األورام السرطانّية 

Hôpital Saint-Louis, Paris     
Pr Emile SARFATI : جهة االّتصال الدولّية

 +33 )0(1 42 49 91 89
 emile.sarfati@aphp.fr

 www.aphp.fr
العالج الكيميائّي والعالج اإلشعاعّي وجراحة 

األورام السرطانّية 
Hôpital Tenon, Paris     

Jean-Pierre LOTZ :جهة االّتصال الدولّية
  +33 )0(1 56 01 60 8

  jean-pierre.lotz@aphp.fr
 www.aphp.fr

العالج الكيميائّي والعالج اإلشعاعّي وجراحة 
األورام السرطانّية

 Centre de Radiothérapie Henri   ◂
 Hartmann, Levallois-Perret 

 جهة االّتصال الدولّية:
Samira ALGHAZIRI

  +33 )0(1 47 57 67 0
 s.alghaziri@rt-hartmann.fr

 www.radiothérapie-hartmann.fr 
العالج الكيميائّي والعالج اإلشعاعّي وجراحة 

األورام السرطانّية 
 American Hospital of Paris,   ◂

Neuilly-sur-Seine 
 International Unit

68 82 41 46 1)0( +33 
partenariats@ahparis.org 

www.american-hospital.org 
العالج الكيميائّي وجراحة األورام السرطانّية

 Groupe hospitalier Paris   ◂
Saint-Joseph, Paris 

مركز المرضى الدولي
  +33 )0(1 44 12 78 81

 internationalpatient@hpsj.fr
 www.hpsj.fr

العالج الكيميائّي وجراحة األورام السرطانّية 
Institut Curie (CLCC), Paris   ◂ 

Corinne DE CONTI :جهة االّتصال الدولّية
 +33 )0(1 72 39 93 43 /  

  )0(6 72 46 19 0
 corinne.deconti@curie.fr

 www.curie.fr
العالج الكيميائّي والعالج اإلشعاعّي وجراحة 

األورام السرطانّية
Gustave Roussy (CLCC), Villejuif   ◂ 

 +33 )0(1 42 11 43 29
 internationalpatients@gustaveroussy.fr 

 www.gustaveroussy.fr
العالج الكيميائّي والعالج اإلشعاعّي وجراحة 

األورام السرطانّية
Institut mutualiste Montsouris, Paris   ◂ 
Thomas PIGNIER :جهة االّتصال الدولّية

 +33 )0(1 56 61 63 90
 Thomas.Pignier@imm.fr

 imm.fr
العالج الكيميائّي وجراحة األورام السرطانّية

 ,Centre chirurgical des Princes  ◂ 
Boulogne-Billancourt

Corinne GROSLIER :جهة االّتصال الدولّية
 +33 )0(1 46 99 22 08

 groslier@centre-des-princes.com
 www.centre-des-princes.fr

جراحة األورام السرطانّية
 Centre hospitalier privé de   ◂

l’Europe, Le Port Marly
 ,MAUREILLE  Jean-Philippe   

 Administration and Finance Director    
  +33 )0(1 39 17 21 6

 jpmaureille@cmce-europe.fr
 www.chp-europe.fr

العالج الكيميائّي وجراحة األورام السرطانّية

شمال شرق فرنسا
Hôpital Claude Huriez (CHRU), Lille   ◂ 

 Nadia LAMBERT, Billing Manager
  +33 )0(3 20 44 53 6

 nadia.lambert@chru-lille.fr
 www.chru-lille.fr

العالج الكيميائّي 
Centre Oscar Lambret (CLCC), Lille   ◂ 

 جهة االّتصال الدولّية: 
 Laetitia DALLE, Reception and

 Patient Care Manager
  +33 )0(3 20 29 55 7

 l-dalle@o-lambret.fr
 www.centreoscarlambret.fr

العالج الكيميائّي والعالج اإلشعاعّي وجراحة 
األورام السرطانّية

شمال غرب فرنسا
 Institut de Cancérologie de   ◂

l’Ouest (CLCC), Angers-Nantes 
Christian HOUDOUX :جهة االّتصال الدولّية

  +33 )0(2 40 67 99 1
 christian.houdoux@ico.unicancer.fr

 www.ico-cancer.fr
العالج الكيميائّي والعالج اإلشعاعّي وجراحة 

األورام السرطانّية
 Centre Hospitalier Privé   ◂

Saint-Grégoire, Saint-Grégoire 
Nicolas BIOULOU :جهة االّتصال الدولّية

  +33 )0(2 99 23 33 7
 nbioulou@vivalto-sante.com

 www.chpsaintgregoire.com
العالج الكيميائّي وجراحة األورام السرطانّية

جنوب غرب فرنسا
Clinique du Pont de Chaume,   ◂
 Montauban Gauthier ESCARTIN,

 Managing Director
  +33 )0(5 63 68 33 3

  gescartin@clinique-pontdechaume.fr
 www.clinique-pontdechaume.fr
العالج الكيميائّي وجراحة األورام السرطانّية

 Institut Claudius Regaud   ◂
 (CLCC) - Institut Universitaire du
 Cancer de Toulouse – Oncopole

(IUCT-O), Toulouse Marie BOM-
 BAIL, Treatment Director

 +33 )0(5 31 15 50 40

 Secretariat.direction@iuct-oncopole.fr
 www.iuct-oncopole.fr

العالج الكيميائّي والعالج اإلشعاعّي وجراحة 
األورام السرطانّية

 Clinique des Cèdres, Cornebarrieu   ◂
 Frédérique PERLIER :جهة االّتصال الدولّية

  +33 )0(4 37 47 16 0
  fperlier@capio.fr

 www.clinique-cedres.capio.fr
العالج الكيميائّي والعالج اإلشعاعّي وجراحة 

األورام السرطانّية

جنوب شرق فرنسا
 Centre Antoine Lacassagne  ◂

(CLCC), Nice 
Dr Frédéric PEYRADE :جهة االّتصال الدولّية 

 +33 )0(4 92 03 10 22
 frederic.peyrade@nice.unicancer.fr

 Executive contact: Malik ALBERT,     
   +33 )0(4 92 03 10 2

 malik.albert@nice.unicancer.fr
 www.centreantoinelacassagne.org
العالج الكيميائّي والعالج اإلشعاعّي وجراحة 

األورام السرطانّية 
Centre Léon Bérard (CLCC), Lyon   ◂ 
Catherine PAILLER :جهة االّتصال الدولّية

  +33 )0(4 78 78 27 3
 catherine.pailler@lyon.unicancer.fr

Saïda ATMANI 
 +33 )0(4 78 78 67 18

 saida.atmani@lyon.unicancer.fr
 www.centreleonberard.fr

العالج الكيميائّي والعالج اإلشعاعّي وجراحة 
األورام السرطانّية 

Clinique de la Sauvegarde, Lyon   ◂ 
 Frédérique :جهة االّتصال الدولّية

 PERLIER 
  +33 )0(4 37 47 16 0

  fperlier@capio.fr
 www.clinique-sauvegarde.capio.fr
العالج الكيميائّي وجراحة األورام السرطانّية
 Institut de Cancérologie des   ◂

Hospices Civils de Lyon, Lyon 
 Pr Georges :جهة االّتصال الدولّية

MELLIER
  +33 )0(4 72 35 58 6

 georges.mellier@chu-lyon.fr
 www.chu-lyon.fr

العالج الكيميائّي والعالج اإلشعاعّي وجراحة 
األورام السرطانّية

 Institut Paoli-Calmettes   ◂
(CLCC), Marseille 

 جهة االّتصال الدولّية:
 Virginie LOUBIER-ALDIAS 

  +33 )0(4 91 22 37 1
 loubierv@ipc.unicancer.fr

 www.institutpaolicalmettes.fr
العالج الكيميائّي والعالج اإلشعاعّي وجراحة 

األورام السرطانّية 
 Centre Jean Perrin (CLCC),   ◂ 

Clermont-Ferrand 
Sylvie GUERREIRO :جهة االّتصال الدولّية 

 +33 )0(4 73 27 82 19
patient-international@cjp.fr  

 www.cjp.fr
العالج الكيميائّي والعالج اإلشعاعّي وجراحة 

األورام السرطانّية
Médipôle de Savoie, Challes-les-Eaux   ◂ 
 Michel PESENTI :جهة االّتصال الدولّية

  +33 )0(4 79 26 80 0
 m.pesenti@medipole-de-savoie.fr

 www.medipole-de-savoie.fr
العالج الكيميائّي وجراحة األورام السرطانّية

 Hôpital Arnaud de Villeneuve   ◂
  – CHRU, Montpellier 

International contact: Véro-
nique TRINQUIER

16 93 33 67 4)0( +33 
v-gout@chu-montpellier.fr 

www.chu-montpellier.fr 
C - CS

 Institut du Cancer de Montpellier   ◂
  – ICM (CLCC), Montpellier

Jacques DOMERGUE :جهة االّتصال الدولّية
   +33 )0(4 67 61 31 13
  )assistante Jacques.

domergue@icm.unicancer.fr
 www.icm.unicancer.fr

العالج الكيميائّي والعالج اإلشعاعّي وجراحة 
األورام السرطانّية

أقاليم ما وراء البحار
CHU de Martinique, Fort-de-France   ◂ 

 Sarah LAFORTUNE, :جهة االّتصال الدولّية
Coordonnatrice Patients étrangers

  +596 596 55 96 3
 sarah.lafortune@chu-fortdefrance.fr

 www.chu-fortdefrance.fr
العالج الكيميائّي والعالج اإلشعاعّي وجراحة 

األورام السرطانّية
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إن الخبرة الفرنسّية في العناية بمرضى السرطان والعالج والبحث 
في علم األورام هي خبرة مشهود لها عالمّيا. فضال عن أّن فرنسا 

تسّجل نسبة شفاء من السرطان من أعلى النسب في أوروبا.
لقد كانت المؤّسسات الصّحّية الفرنسّية سّباقة فيما يخص التطّورات 

الحديثة العهد والواعدة، مثل الطّب الشخصي والعالج المناعي، وهي 
مجّهزة بأكثر التقنّيات تطورا في العالم. ونقّدم لكم فيما يلي قائمة 
مختارة من هذه المؤّسسات الممتازة، التي توّفر التدابير العالجّية 

المتعّددة التخّصصات واإلنسانّية والمبتكرة للمرضى المصابين 
بالسرطان. 

شهادة
فيانس باتريس  بروفسور 

السرطان  مكافحة  لمراكز  الوطنّي  الفرنسّي  االّتحاد   رئيس 
   )UNICANCER(

+ المؤّسسات الصّحّية

‹ السفر إلى فرنسا للعالج / التخّصصات

C : العالج الكيميائّي - R : العالج اإلشعاعّي - CS : وجراحة األورام السرطانّية



التي تصيب الجهاز  تعالج جراحة العظام األمراض والصدمات والتشّوهات 
الفقرّي(  الحركّي )العظام والمفاصل واألربطة والعضالت واألوتار والعمود 

ويوجد في فرنسا مؤّسسات صّحّية مرموقة الصيت متخّصصة في هذا 
المجال، وابتكر جّراحو العظام الفرنسّيون العديد من االبتكارات في هذا 

للكتف،  الكامل  الفقري واالستبدال  العمود  الفقرات في  تثبيت  المجال ومنها 
العظمّي.  والتطعيم 

واستعمال  التوغل،  الطفيفة  الجراحية  والتقنّيات  الطّبّية  التدابير  تحسين  ويؤدي 
إجراءات التخدير المناسبة ومكافحة األلم إلى إجراء المزيد من عملّيات 
جراحة العظام في العيادات الخارجّية وعودة المريض إلى بيته في نفس 
التجهيزات في  بأحدث  الفرنسّية مجّهزة  الطّبّية  المؤّسسات  اليوم. وبعض 

الخارجّية. العيادة  مجال جراحة 

الماثل  الثالثّية األبعاد، فإن التحدي   وإذ نملك المواد الحيوّية والطابعات 
الباحثين في يومنا هذا هو صناعة ِبْدالت شخصّية يحملها الشخص   أمام 

الحياة.  طيلة 

تحت المجهر 
بواسطة جراحة العيادة الخارجّية في المركز 

الطّبّي الجامعي لمدينة طولوز  
أصبح باإلمكان إجراء جراحة العيادة الخارجّية حتى للتدخالت 

المهّمة. فقد أجريت عملّية جراحّية لمريضة في نهاية/آب 
2015 الستبدال الكتف جزئيا )استبدال رأس عظم العضد( 
في العيادة الخارجّية لمستشفى بيار-بول ريكي، في المركز 

الطّبّي الجامعّي بوربان. لم تكد تستغرق العملّية ساعة، وعادت 
المريضة إلى بيتها في نفس اليوم. وجرت متابعة المريضة 
طّبّيا في المنزل، وترّكزت هذه المتابعة في تبعات العملّية 
الجراحية وحسن استعمال جهاز التسكين الذي يتحكم به 

المريض )PCA(، وهو عبارة عن مضخة تمّكن المريض من 
أن يأخذ جرعة المسّكن بنفسه لتخفيف األلم.

تحت المجهر

جراحة العظام
التكنولوجّية التطّورات  صلب  في 

  150 000
هو مجموع عدد ِبْدالت الورك الكاملة التي يجري تركيبها في فرنسا كل 

عام. ويحمل أكثر من مليون فرنسّي ِبْدلة ورك كاملة في يومنا هذا. 
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‹ السفر إلى فرنسا للعالج / التخّصصات



باريس ومنطقة إيل-دي-فرانس
◂  مؤّسسة الصحة العاّمة لمدينة باريس وضواحيها  

Hôpital Ambroise-Paré, Paris
Emmanuelle BAROUX :جهة االّتصال الدولّية

  +33 )0(1 71 16 76 9
 emmanuelle.baroux@aphp.fr

 www.aphp.fr

 Hôpital européen Georges     
Pompidou - HEGP, Paris 

 Pr Pierre GUIGUI :جهة االّتصال الدولّية
 +33 )0(1 56 09 32 72

  pierre.guigui@aphp.fr www.aphp.fr
 www.aphp.fr

Hôpital Bicêtre, Paris   
Pr René ADAM :جهة االّتصال الدولّية

 +33 )0(1 45 59 30 28
 rene.adam@aphp.fr

 www.aphp.fr

Hôpital Lariboisière, Paris     
 Pr Rémy NIZARD :جهة االّتصال الدولّية

et son assistante Valérie ROZIER
  +33 )0(1 49 95 91 5
 valerie.rozier@aphp.fr

 www.aphp.fr

Hôpital Pitié Salpêtrière, Paris     
 Christophe MAZIN :جهة االّتصال الدولّية

   +33 )0(1 42 16 69 2
  christophe.mazin@aphp.fr

 www.aphp.fr

Hôpital Saint-Antoine, Paris     
Pr Jean Pierre LOTZ :الوحدة الدولية 

 +33 )0(1 56 01 63 73
 jean-pierre.lotz@aphp.fr

 www.aphp.fr

 American Hospital of Paris,   ◂
Neuilly-sur-Seine 

Cellule internationale
 +33 )0(1 46 41 82 68

 partenariats@ahparis.org
 www.american-hospital.org

 Groupe hospitalier Paris   ◂
Saint-Joseph, Paris 

الوحدة الدولية 
 +33 )0(1 44 12 78 81

 internationalpatient@hpsj.fr
 www.hpsj.fr

Institut mutualiste Montsouris, Paris   ◂
  Thomas PIGNIER :جهة االّتصال الدولّية

 +33 )0(1 56 61 63 90
 Thomas.Pignier@imm.fr

 imm.fr

 Centre hospitalier privé de   ◂
l’Europe, Le Port Marly

 جهة االّتصال الدولّية: 
 Jean-Philippe MAUREILLE,

  +33 )0(1 39 17 21 6
 jpmaureille@cmce-europe.fr

 www.chp-europe.fr

Clinique Conti, L’Isle-Adam  ◂ 
Bruno HARANG :جهة االّتصال الدولّية

  +33 )0(1 34 08 15 9
 bharang@clinique-conti.com

 www.clinique-conti.com

 Clinique Claude Bernard, Ermont   ◂ 
Frédérique PERLIER :جهة االّتصال الدولّية

  +33 )0(4 37 47 16 0 
  fperlier@capio.fr

 www.clinique-claude-bernard.capio.fr

Clinique des Lilas, Les Lilas   ◂ 
 Dr Louis-Denis :جهة االّتصال الدولّية

DURANTHON
 +33 )0(1 43 62 22 22

 louis.duranthon@orange.fr
 www.cliniquedeslilas.fr

شمال شرق فرنسا
 Hôpital Roger Salengro – Centre   ◂

de l’Appareil Locomoteur, Lille 
Natacha DUPUIS :جهة االّتصال الدولّية 

 +33 )0(3 20 44 59 62
 natacha.dupuis@chru-lille.fr

 www.chru-lille.fr

Fondation Hopale, Berck-sur-Mer   ◂ 
Snezana WALZ :جهة االّتصال الدولّية

  +33 )0(3 21 89 42 9
 contact@hopale.com

 www.fondation-hopale.org

 Hôpitaux Universitaires de   ◂
 Strasbourg - Site de Hautepierre,

Strasbourg 
 Yara :جهة االّتصال الدولّية 

EL-ELEYWA LE CORFF 
 +33 )0(3 88 11 50 50

   yara.el-eleywa-le-corff@ 
chru-strasbourg.fr

 www.chru-strasbourg.fr

شمال غرب فرنسا
 Clinique Bretéché, Nantes   ◂ 

Claudie POUVREAU :جهة االّتصال الدولّية
  +33 )0(2 51 86 78 0

 claudie.pouvreau@clinique-breteche.fr
 www.clinique-breteche.fr

 Centre Hospitalier Privé  ◂
Saint-Grégoire, Saint-Grégoire 

Nicolas BIOULOU :جهة االّتصال الدولّية
  +33 )0(2 99 23 33 7

 nbioulou@vivalto-sante.com
 www.chpsaintgregoire.com

Clinique Pasteur, Royan   ◂ 
 Charles DE :جهة االّتصال الدولّية

 LAMBILLY
   +33 )0(5 46 22 24 3

 cdelambilly@chirpasteur.com
 www.clinique-pasteur-royan.fr

Pôle Santé Sud – CMCM, Le Mans   ◂ 
 Administration Office
 +33 )0(2 43 78 38 37

 direction@polesantesud.fr
 www.polesantesud.fr

جنوب غرب فرنسا
Capio Clinique Belharra, Bayonne   ◂ 
Frédérique PERLIER :جهة االّتصال الدولّية

 +33 )0(4 37 47 16 50 
 fperlier@capio.fr

 www.clinique-belharra.capio.fr

Polyclinique du Parc, Toulouse   ◂ 
Frédérique PERLIER :جهة االّتصال الدولّية

 +33 )0(4 37 47 16 50 
 fperlier@capio.fr

 www.polyclinique-parc.capio.fr

 Clinique du Pont de Chaume,   ◂
Montauban 

Gauthier ESCARTIN :جهة االّتصال الدولّية 
 +33 )0(5 63 68 33 03

  gescartin@clinique-pontdechaume.fr
 www.clinique-pontdechaume.fr

جنوب شرق فرنسا
 Assistance publique Hôpitaux   ◂

de Marseille, Marseille 
Provence Surgery

 +33 )0(442 360 361
 www.provencesurgery.com

 ,Institut Arnault Tzanck   ◂ 
Saint-Laurent-du-Var 

Jean-Marc SAULI :جهة االّتصال الدولّية
 +33 )0(4 92 27 39 12
 jm.sauli@tzanck.org

 www.tzanck.org

Clinique des Cèdres, Echirolles   ◂ 
Tiffanie GANCI :جهة االّتصال الدولّية

 +33 )0(4 56 58 10 05
 administration@cliniquedescedres.com

 www.cliniquedescedres.com

Clinique de la Sauvegarde, Lyon   ◂ 
 جهة االّتصال الدولّية:

Frédérique PERLIER
 +33 )0(4 37 47 16 50 

 fperlier@capio.fr
 www.clinique-sauvegarde.capio.fr

 Hôpital Edouard Herriot, Hôpital   ◂
 de la Croix-Rousse, Centre
Hospitalier Lyon Sud, Lyon 

Pr Georges MELLIER :جهة االّتصال الدولّية
 +33 )0(4 72 35 58 86

 georges.mellier@chu-lyon.fr
 www.chu-lyon.fr

Clinique générale d’Annecy  ◂
Martine BURNIER :جهة االّتصال الدولّية

     +33 )0(4 50 33 04 2
 martine.burnier@clinique-generale.fr 

 www.clinique-generale.fr

Médipôle de Savoie, Challes-   ◂
les-Eaux 

Michel PESENTI :جهة االّتصال الدولّية
 +33 )0(4 79 26 80 80

 m.pesenti@medipole-de-savoie.fr
 www.medipole-de-savoie.fr

Hôpital Lapeyronie, Montpellier    ◂ 
 Véronique :جهة االّتصال الدولّية

TRINQUIER
 +33 )0(4 67 33 93 16 

 v-gout@chu-montpellier.fr 
 www.chu-montpellier.fr

أقاليم ما وراء البحار
CHU de Martinique, Fort-de-France   ◂ 

 جهة االّتصال الدولّية:
Sarah LAFORTUNE
 +596 596 55 96 03

 sarah.lafortune@chu-fortdefrance.fr 
 www.chu-fortdefrance.fr

يسّجل الطلب على معالجة المرضى الذين يحتاجون استبدال 
الِبْدالت أو إصالح أربطة مفصل أو أكثر تنامّيا حاّدا، بسبب 

متطلبات المرضى المتعلقة بجودة الحياة وبسبب هرم السكان. 
وال تشتهر جراحة العظام في فرنسا بجودتها فحسب، بل 

بحيويتها العلمّية وإبداعها من حيث االبتكار أيضا، فقد كانت 
مساهمتها أساسية في استحداث العديد من المفاهيم التي فرضت 

نفسها بوصفها مفاهيم مرجعّية دولّية. كما أن الحصول على 
العالج سريع وميسور في فرنسا مقارنة بالعديد من البلدان 

المتطّورة، حيث قد يستغرق االنتظار عدة سنوات أو حيث تحول 
التكلفة دون التطّبب أحيانا. ومن ثم تملك جراحة العظام في 
فرنسا سمات عديدة تستقطب المرضى من جميع األطياف. 

شهادة
دكتور أرنو غودينيش، جّراح الكتف، 

دكتور طارق أيت سي سلمي، 
جّراح الورك والركبة 

مركز جراحة العظام باول سانتي، ليون

+ المؤّسسات الصّحّية
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 مراهق مصاب بفقر الدّم المنجلّي
يتلّقى معالجة جينّية

قّدم فريق تضطلع بروفسور مارينا كافازانا بإدارته معالجة جينّية 
لمراهق مصاب بفقر الدّم المنجلّي، في أيلول/سبتمبر 2014، في 

مستشفى نيكر-أنفان ماالد )التابع لمؤّسسة الصّحة العاّمة لمدينة 
باريس وضواحيها( ومعهد األمراض الوراثّية إيماجين )في باريس(. 

ويتمتع المريض بصّحة جيدة وينتج زهاء 51,5 في المائة من 
الهيموغلوبين العادي. ويعتبر فقر الدم المنجلي المرض الوراثي 

األكثر انتشارا في العالم )زهاء 50 مليون مريض(. وقد تحّل 
المعالجة الجينّية محّل الزرع يوما ما للحاالت التي ال يجد فيها 

المريض متبرعا مالئما.

تحت المجهر

طّب األطفال
بالطفل للعناية  متخّصصة  طّبّية  فرق 

  7,000
طبيب أطفال يتولون العناية باألطفال في فرنسا، وغالبيتهم العظمى 

يعملون في المؤّسسات الصّحّية
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يختار بعض اآلباء معالجة طفلهم في فرنسا لالستفادة من العالجات المتخّصصة 
جدا المتوّفرة في مختلف أقسام طّب األطفال وجراحة األطفال في فرنسا.

وتضم المؤّسسات الفرنسّية التي تقّدم التدابير العالجّية لألطفال تحديدا فريقا 
من أطّباء األطفال - األكثر قدرة على معالجة جميع جوانب تطّور الطفل - 
باإلضافة إلى فريق آخر متخّصص بجراحة األطفال. كما أن وجود وحدة 
إنعاش لألطفال في المؤّسسة الصّحّية يمّثل ضمانة إضافية لوالدّي الطفل. 

وتطّبق هذه المؤّسسات شروط النظافة المشّددة، وال سّيما بوجود العديد من 
الغرف المعزولة للوقاية من األمراض المعدية المنتشرة لدى صغار السن.

وتتضمن العملّيات األكثر شيوعا في جيل الطفولة معالجة الكسور واستئصال 
الزائدة وعملّيات اللوز واستئصال الُغّدانيات ووضع أنابيب التهوية في طّبلة 

األذن. أما التدخالت الجراحّي األصعب في العمود الفقرّي والقلب والوجه 
والدماغ وغيرها فهي أندر لحسن الحظ. ومن الواجب طمأنة القلق المشروع 

الذي ينتاب الوالدين من خالل تقديم تدابير عالجّية يتولّى تنظيمها مهنيون 
معتادون على التعامل مع طّب األطفال، يفوق عددهم عدد المهنيين في األقسام 

العادّية، ومنهم أطّباء األطفال، وتقنّيو التخدير، وجّراحو األطفال، والمصورون 
الشعاعّيون، والممرضون، والممرضون المتخّصصون باألطفال، واختصاصّيو 

علم النفس، والمرّبون، والمعلمون، وغيرهم.

‹ السفر إلى فرنسا للعالج / التخّصصات



باريس ومنطقة إيل-دي-فرانس

◂  مؤّسسة الصحة العاّمة لمدينة باريس وضواحيها  
Hôpital Armand Trousseau, Paris 

 Dr. Patrick RICHARD :جهة االّتصال الدولّية
        +33 )0(1 71 73 89 8

 patrick.richard@aphp.fr 
 www.aphp.fr

Hôpital Bicêtre, Paris   
Hélène MARTELLI :جهة االّتصال الدولّية

  +33 )0(1 45 21 20 2
  Helene.martelli@aphp.fr

 www.aphp.fr

Hôpital Necker Enfants Malades , Paris     
Pr Francis BRUNELLE :جهة االّتصال الدولّية

 +33 )0(1 44 49 51 72
  francis.brunelle@aphp.fr

 www.aphp.fr

Hôpital Robert Debré, Paris     
Pr Alaa EL GHONEIMI :جهة االّتصال الدولّية

  +33 )0(1 40 03 21 9
 alaa.elghoneimi@aphp.fr

 www.aphp.fr

American Hospital of Paris, Neuilly-sur-Seine   ◂
 الوحدة الدولية:  

  +33 )0(1 46 41 82 68
 partenariats@ahparis.org

 www.american-hospital.org

+ المؤّسسات الصّحّية

نستقبل دائما العائالت الوافدة من الشرق األدنى والشرق األوسط وأوروبا الشرقّية وأوروبا الجنوبّية وأفريقيا التي تعهد إلينا بالعناية بأطفالها، إذ 
إّن جميع فرقنا الطّبّية والجراحّية تحظى بالشهرة الدولّية، وال سّيما بسبب مراكز األمراض النادرة األربعين الموجودة لدينا. ويساعد التركيز على 
الطفل في التدابير العالجية، والتآزر بين الفرق الجراحّية والطّبّية، وتقنّيو التخدير المهّيؤون لتدبير الحاالت األصعب، والتقنّيات المواكبة ألحدث 

التطّورات العلمية والتقنّية، في رفع جودة العناية التي تأتي العائالت إلى فرنسا سعيا إلى تلّقيها.

شهادة
بيكار أرنو  بروفسور 

لمدينة  العاّمة  الصّحة  لمؤّسسة  )التابع  نيكر  مستشفى  في  لألطفال  التجميل  وجراحة  والفّكين  والوجه  الفّم  جراحة  قسم  رئيس 
وضواحيها( باريس 
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تأهيل األطفال: مهارات محّددة
تتخّصص بعض مؤّسسات العناية المستمرة والتأهيل في 

عالج األطفال والمراهقين المصابين بمرض وخيم أو مزمن 
مثل السمنة وأمراض الجهاز التنفسّي وغيرها.

وتتميز مؤّسسات طّب األطفال هذه بالمزج ما بين الجانب 
الطّبّي ورعاية الطفل التعليمّية والمدرسّية والنفسّية.

وترمي هذه العناية الشاملة إلى الوقاية الفّعالة من تطور 
األمراض المزمنة منذ مرحلة الطفولة. 

تحت المجهر

الرعاية التأهيلّية 
االستمرارّية في مسار رعاية المريض

34 يوما
هو متوسط المّدة التي يقضيها المريض في مؤّسسة العناية 

المستمرة والتأهيل، التي تتغير بحسب وضع المريض الصّحّي 
ودرجة استقالله*. 
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يم واإلحصائيات، لعام 2011 ي ق ت *المصدر: إدارة البحوث والدراسات وال

 تتمّيز فرنسا بوجود العديد من المؤّسسات العاّمة والخاّصة المتخّصصة 
في التأهيل، 

التي تسمى مؤّسسات متعّددة األغراض عندما تستقبل جميع أنواع المرضى بعد 
خروجهم من المستشفى )بعد التدخل الجراحي(، أو مؤّسسات متخّصصة عندما 
تستقبل المرضى الذين يحتاج مرضهم تدابير عالجّية محّددة، وال سّيما في طّب 
الشيخوخة. ويتمثل هدف هذه المؤّسسات في توطيد التدابير العالجّية واستعادة 

الشخص لقدراته الذاتية بعد تعرضه لحالة حاّدة، تمهيدا لعودته إلى بيته. 

يحصل المرضى في هذه المؤّسسات على المراقبة الطّبّية والعناية لفترة محدودة، 
يقّدمها فريق متعّدد التخّصصات يتألف من مساعدي الممرضين واختصاصيي 
التأهيل، أي االختصاصيين في المعالجة الفيزيائية، والعالج الحركّي النفسّي، 
والعالج الوظيفّي، ومعالجة النطق، والمتدخلين المتعّددين للقيام بشّتى أنواع 

النشاط البدني المالئم، وغيرهم. ويستند هؤالء المهنيون في عملهم إلى مجموعة 
من التجهيزات التقنّية والمعدات الممتازة.

ويوضع مشروع شخصي لكل مريض، يرمي إلى ما يلي:
‹ الحد من اإلعاقة البدنّية أو الحسّية أو تقليصها؛

‹ التأهيل الجسدي و النفسي؛
‹ استمرار العناية والعالج ومتابعتهما؛

‹     التحضير للخروج من المؤّسسة الصّحّية وإعادة االندماج المهنّي؛

تقوم التدابير العالجية المحّددة للمرضى المسنين على عدة أنواع تأهيل، وفقا 
للنقائص واحتياجات المريض، وتشمل ما يلي:

‹  التأهيل الوظيفّي )المتعلق بجراحة تقويم العظام أو األعصاب( الذي يؤّثر في 
الحركة الجسدّية؛

‹ التأهيل لممارسة أمور الحياة اليومّية؛
‹  التأهيل االجتماعّي مع استعادة الثقة بالنفس، واستئناف نمط الحياة، والسعي إلى 

تحسين التأقلم مع البيئة الحياتية.

‹ السفر إلى فرنسا للعالج / التخّصصات
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باريس ومنطقة إيل-دي-فرانس

AP-HP   ◂
 Hôpital Corentin Celton, Paris    

 International contact: Pr Philippe 
MENASCHE 

 +33 )0(1 56 09 36 21
 philippe.menasche@aphp.fr 

  www.aphp.fr

Clinique La Jonquière, Paris   ◂
Maria GONCALVES :جهة االّتصال الدولّية

  +33 )0(1 53 06 30 0
 m.goncalves@orpea.net

 www.orpea.com

 Centre Paris Sud de la Fondation   ◂ 
hospitalière Sainte Marie, Paris

 departement-international.cps@fhsm.fr
 www.fondationhospitalieresaintemarie.com

CRF Port Royal, Paris   ◂
 Swann BOSC LATZARUS :جهة االّتصال الدولّية

  +33 )0(1 58 52 25 0
 s.bosc@orpea.net

 www.orpea.com

Clinique Champ Notre Dame, Taverny   ◂
Nourredine DJIDEL :جهة االّتصال الدولّية

  +33 )0(1 30 40 69 7
 n.djidel@orpea.net

 www.orpea.com

 Clinique du Pont de Sèvres, Boulogne   ◂
Billancourt

Frédérique GEOFFROY :جهة االّتصال الدولّية
  +33 )0(1 55 60 52 2
 f.geoffroy@orpea.net

 www.orpea.com

 Institut Robert Merle d’Aubigné,   ◂
Valenton

  +33 )0(1 45 10 80 2
 devis.patient@irma-valenton.fr

 www.irma-valenton.fr

شمال غرب فرنسا

Clinique Les Sorbiers, Mainvilliers   ◂
Thierry COIGNET :جهة االّتصال الدولّية

  +33 )0(2 37 97 54 4
 direction.lessorbiers@lenobleage.fr

 www.lessorbiers.com

جنوب غرب فرنسا

Capio Clinique Aguilera, Biarritz   ◂
Frédérique PERLIER :جهة االّتصال الدولّية

  +33 )0(4 37 47 16 0 
  fperlier@capio.fr

 www.clinique-aguilera.capio.fr

Clinique du Dr Ster, Lamalou les Bain   ◂ 
Marc KRUGLER :جهة االّتصال الدولّية 

 +33 )0(4 67 23 50 02
 marc.krugler@cliniques-ster.fr

 www.cliniques-ster.com

جنوب شرق فرنسا

Clinique La Chenevière, Saint-Raphaël   ◂ 
 Mickaël DUFERNEZ :جهة االّتصال الدولّية 

 +33 )0(4 94 39 17 00
 m.dufernez@orpea.net 

 www.orpea.com

Unité de diététique Pégomas, Pégomas   ◂
 Philippe MEYER :جهة االّتصال الدولّية

  +33 )0(4 92 97 32 3
 ipmeyer@aol.com

 www.unite-de-dietetique.fr

L’Oliveraie des Cayrons, Vence   ◂
Valery FOLCHER :جهة االّتصال الدولّية

  +33 )0(7 51 33 22 7
 v.folcher@orpea.net

 www.orpea.com

+ المؤّسسات الصّحّية
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طّورت المؤّسسات الصّحّية الفرنسّية خبرة في تقييم اإلعاقات المعّقدة والحركّية والحسّية والذهنّية والمتعلقة بالعضلة الَمصّرة للمثانة، وفي العالجات 
ووسائل التعويض لمساعدة المرضى في المحافظة على أكبر قدر ممكن من االستقاللّية. 

ومما يميز هذه المؤّسسات بوجه خاص هو وجود برامج التأهيل في حالة أمراض األعصاب والقلب واألوعية الدموّية والجهاز الحركّي، وبرامج 
النشاطات المنّسقة في حالة األمراض السرطانّية واأليضّية. 

* الجمعية الفرنسية للطب الفيزيائي وإعادة التأهيل

تعرف فرنسا عالمًيا بجودة العالج في المؤسسات الصحية التي تختص في إعادة التأهيل الوظيفية. إذ تسهم إعادة تأهيل المرضى المصابين بحروق 
خطيرة في تقليص األضرار الوظيفية والجمالية وحتى النفسية التي تتسبب بها الحروق. إن الفرق الطبية والتمريضية عالية التخصص وتستخدم أحدث 

المعدات فتتم معالجة المرضى معالجة شاملة بكل أمان وفي بيئة مريحة تتيح تهيئة عودتهم إلى منازلهم في أفضل الظروف.

شهادة

شهادة

بروفسور جيل رود
رئيس الجمعّية الفرنسّية للطّب الفيزيائي والتأهيل، مستشفى أنري غابرييل )المركز الطّبّي الجامعّي لمدينة ليون(

الدكتورة إيزابيل ألميراس،
اختصاصية في الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل وعالج الحروق، في المركز األوروبي إلعادة تأهيل ذوي الحروق الخطيرة، عيادة 

الدكتور ستير، المالو ليه بان
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