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مــنذ ظــهور الــسياحــة الــعالجــية فــي ســويســرا ، 
تــــقدم شــــركــــة  ArabCare Switzerland  فــــي 
سـويسـرا الـدعـم واملـساعـدة لـلمرضـى مـن الـعالـم 
الـعربـي. وفـي الـوقـت نـفسه ، يـعمل املـترجـمون 
الـــــشفويـــــون مـــــتعددو الـــــثقافـــــات كـــــمرشـــــديـــــن 

سياحيني.

يــعتمد ســكان اإلمــارات الــعربــية املتحــدة عــلى الخــدمــة الــشامــلة فــي زيــوريــخ 
مــــنذ أربــــع ســــنوات - ويــــنمو الحــــرفــــاء. وبــــما أن الــــعائــــالت الــــسعوديــــة كــــبيرة 
بــــشكل خــــاص - فــــليس مــــن الــــنادر أن يــــصل عــــددهــــا إلــــى 300 فــــرد - فــــال 
يــوجــد نــقص فــي الــدعــايــة الــشفهية. «فــعندمــا يــعود أحــد أفــراد الــعائــلة إلــى 
املــنزل بــعد الــعالج ، يــتبعه عــادة األقــارب» ، يشــرح رئــيس شــركــة عــرب كــير 
فـي سـويسـرا ، حـسيني الـحفني. كـما يـتم اإلسـتفادة مـن املـترجـمني السـتة 

العاملني لديه أيضاً من قبل السلطات واملعاهد املتعددة كمترجمني.

عالجات من الدرجة األولى
"ArabCare Switzerland" هـــــــي الـــــــرابـــــــط بـــــــني الـــــــعمالء فـــــــي الـــــــخارج 
ومـهنة الـطب فـي مـؤسـسات الـرعـايـة الـسويسـريـة. فـعندمـا يـأتـي شـخص مـا 
إلـى الشـركـة بسـبب مـشكلة صـحية محـددة ، فـإنـه لـن يجـد املـؤسـسة املـناسـبة  
فــــقط، ولــــكن أيــــًضا الــــطبيب املــــناســــب ، ويــــتم شــــرح الــــعالج وتــــقديــــم تــــقديــــرًا 
لــــــلتكلفة. وتــــــوجــــــد عــــــالقــــــات مــــــميزة مــــــع جــــــميع كــــــليات جــــــامــــــعة زيــــــورخ فــــــي 
املســـــتشفى الـــــجامـــــعي، بـــــاإلضـــــافـــــة إلـــــى الـــــعيادات الـــــخاصـــــة هـــــيرســـــالنـــــدن 
وبـــــيتانـــــني ومـــــراكـــــز طـــــب األســـــنان ومســـــتشفيات الـــــعيون. يـــــتم اآلن تـــــوســـــيع 
الـتعاون إلـى الـعيادات الـخاصـة األخـرى فـي الـبالد. وبـناء عـلى الـطلب ، يـتم 

تنظيم اإلقامة في املنتجعات الصحية.

تتمتع سويسرا بسمعة طيبة
املـــــعايـــــير الـــــطبية فـــــي دول الخـــــليج ليســـــت عـــــالـــــية مـــــثل تـــــلك املـــــوجـــــودة فـــــي 

سويسرا. وهناك ميزة أخرى حاسمة الختيار سويسرا كموقع للمعالجة:

"فـقط فـي سـويسـرا"، كـما يـقول الـسيد حـفني، "يـمكن الـحصول عـلى مـوعـد 
فـعلي فـي الـيوم الـتالـي مـع مـتخصص". وبـالنسـبة لـلعمليات الـصعبة - مـثل 
املــــفاصــــل أو حــــتى لــــلعيون - فــــمن األفــــضل أن يــــترك الــــشخص نــــفسه بــــني 
أيـدي مـتخصصني فـي مـعاهـد سـويسـريـة مـعروفـة ولـديـها األحـدث فـي مـجال 

البحث والتكنولوجيا.

بعدها رحلة عطلة
فــي مــعظم األحــيان ، ال نــتعامــل مــع حــاالت طــوارئ طــبية ولــكن فــحوصــات. 
لــــــذلــــــك ، فــــــمن املــــــنطقي اســــــتثمار اإلقــــــامــــــة فــــــي عــــــمل زيــــــارات قــــــصيرة فــــــي 
سـويسـرا. عـلى الـرغـم مـن أنـه مـن الـصعب التحـدث عـن "رحـلة طـيران" خـالل 

عطلة تستمر لعدة أشهر. يقول أحمد ضاحي:

العناية الشخصية
اإلتـــصال شـــخصي لـــلغايـــة ، وخـــاصـــة أثـــناء اإلقـــامـــة. تـــقول فـــاطـــمة الـــزهـــراء 
عـــامـــر: "فـــي اآلونـــة األخـــيرة ، كـــنت أنـــتظر بـــعد الـــعملية فـــي حـــالـــة وجـــود أي 
شــيء يــتبقى لــلمناقــشة". ثــالثــة مــن املســتشاريــن هــم مــن الــنساء ، وخــاصــة 
الـنساء الـعربـيات ، مـن املـهم أن يـكون بـمقدورهـن أن يعهـدوا إلـى احـتياجـات 
املــــرأة. بــــعد املــــرافــــقة فــــي اإلســــتشارة األولــــى إلــــى مــــا بــــعد املــــعالــــجة ، تهــــتم 
الشـــــركـــــة أيـــــًضا بـــــالـــــفواتـــــير. ســـــتقدم ArabCare Switzerland نـــــفسها 

العام املقبل في معرض السياحة في دبي.

أربعة من مستشاري ArabCare Switzerland : أحمد ضاحي ، حسيني الحفني ، فاطمة الزهراء عامر ، أسماء البناني.

 "كــــان لــــديــــنا بــــالــــفعل عــــمالء مــــكثوا مــــع أســــرهــــم ملــــدة ثــــالثــــة أشهــــر كــــامــــلة". 
الـشخصيات مـثل أعـضاء الـحكومـات أو الـشيوخ وأفـراد الـعائـالت املـالـكة هـم 
مــــن بــــني الــــعمالء مــــن الــــدرجــــة األولــــى."فــــي أول زيــــارة لــــهم تــــعجبهم دائــــما 
األلـــــوان الـــــخضراء الـــــقويـــــة فـــــي الـــــبالد"، ويـــــقول مســـــتشار شـــــركـــــة حـــــسيني 
حــفني "، وزرقــة الــبحيرات." الــعرب لــديــهم تــفضيل ملــديــنة جــنيف. ومــوظــفوا 
ArabCare Switzerland يـعملون أيـًضا كـمرشـديـن سـياحـيني. أقـل مـن 
ذلــــك ، يــــتم تــــنظيم هــــبوط طــــائــــرات الهــــليكوبــــتر أو الــــطائــــرات الــــخاصــــة فــــي 
املــطارات. تــخصص االســتشاريــني الســبعة هــو املــصطلحات الــطبية. "نــحن 
نتحـــدث الـــلهجات املـــختلفة كـــما فـــي دول الخـــليج." لـــكن املـــترجـــمني مـــتعددي 
الثقافات يفعلون أكثر من مجرد الترجمة من األملانية إلى العربية. "نحن

ال نـــترجـــم حـــرفـــيا ولـــكن  بـــشكل مـــناســـب وفـــقا لـــتنوع الـــبالد"، تـــقول فـــاطـــمة 
الــزهــراء عــامــر"، حــتى يــتمكن الــشخص- ذو الخــلفية الــثقافــية األخــرى ـ مــن 
فــهم الــوضــع عــن كــثب. "الــخبراء مــعتادون عــلى عــادات كــال الــبلديــن، ألنــهم 

من أصول عربية وترعرعوا وعاشوا في سويسرا.
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