ال" ""سياح" ""ة ال" ""طبية ل" ""ها إس" ""م أال وه" ""و:
ArabCare Switzerland
م""نذ ظ""هور ال""سياح""ة ال""عالج""ية ف""ي س""ويس""را ،
ت" ""قدم ش" ""رك" ""ة  ArabCare Switzerlandف" ""ي
س"ويس"را ال"دع"م وامل"ساع"دة ل"لمرض"ى م"ن ال"عال"م
ال"عرب"ي .وف"ي ال"وق"ت ن"فسه  ،ي"عمل امل"ترج"مون
ال " ""شفوي " ""ون م " ""تعددو ال " ""ثقاف " ""ات ك " ""مرش " ""دي " ""ن
سياحيني.
أربعة من مستشاري  : ArabCare Switzerlandأحمد ضاحي  ،حسيني الحفني  ،فاطمة الزهراء عامر  ،أسماء البناني.

ي::عتمد س::كان اإلم::ارات ال::عرب::ية املتح::دة ع::لى الخ::دم::ة ال::شام::لة ف::ي زي::وري::خ
م ::نذ أرب ::ع س ::نوات  -وي ::نمو الح ::رف ::اء .وب ::ما أن ال ::عائ ::الت ال ::سعودي ::ة ك ::بيرة
ب ::شكل خ ::اص  -ف ::ليس م ::ن ال ::نادر أن ي ::صل ع ::دده ::ا إل ::ى  300ف ::رد  -ف ::ال
ي::وج::د ن::قص ف::ي ال::دع::اي::ة ال::شفهية» .ف::عندم::ا ي::عود أح::د أف::راد ال::عائ::لة إل::ى
امل::نزل ب::عد ال::عالج  ،ي::تبعه ع::ادة األق::ارب«  ،يش::رح رئ::يس ش::رك::ة ع::رب ك::ير
ف:ي س:ويس:را  ،ح:سيني ال:حفني .ك:ما ي:تم اإلس:تفادة م:ن امل:ترج:مني الس:تة
العاملني لديه أيضا ً من قبل السلطات واملعاهد املتعددة كمترجمني.

عالجات من الدرجة األولى
" "ArabCare Switzerlandه :: :ي ال :: :راب :: :ط ب :: :ني ال :: :عمالء ف :: :ي ال :: :خارج
وم:هنة ال:طب ف:ي م:ؤس:سات ال:رع:اي:ة ال:سويس:ري:ة .ف:عندم:ا ي:أت:ي ش:خص م:ا
إل:ى الش:رك:ة بس:بب م:شكلة ص:حية مح:ددة  ،ف:إن:ه ل:ن يج:د امل:ؤس:سة امل:ناس:بة
ف ::قط ،ول ::كن أي ً :
:ضا ال ::طبيب امل ::ناس ::ب  ،وي ::تم ش ::رح ال ::عالج وت ::قدي ::م ت ::قدي :ً :را
ل :: :لتكلفة .وت :: :وج :: :د ع :: :الق :: :ات م :: :ميزة م :: :ع ج :: :ميع ك :: :ليات ج :: :ام :: :عة زي :: :ورخ ف :: :ي
املس:: :تشفى ال:: :جام:: :عي ،ب:: :اإلض:: :اف:: :ة إل:: :ى ال:: :عيادات ال:: :خاص:: :ة ه:: :يرس:: :الن:: :دن
وب:: :يتان:: :ني وم:: :راك:: :ز ط:: :ب األس:: :نان ومس:: :تشفيات ال:: :عيون .ي:: :تم اآلن ت:: :وس:: :يع
ال:تعاون إل:ى ال:عيادات ال:خاص:ة األخ:رى ف:ي ال:بالد .وب:ناء ع:لى ال:طلب  ،ي:تم
تنظيم اإلقامة في املنتجعات الصحية.
تتمتع سويسرا بسمعة طيبة
امل:: :عاي:: :ير ال:: :طبية ف:: :ي دول الخ:: :ليج ليس:: :ت ع:: :ال:: :ية م:: :ثل ت:: :لك امل:: :وج:: :ودة ف:: :ي
سويسرا .وهناك ميزة أخرى حاسمة الختيار سويسرا كموقع للمعالجة:
"ف:قط ف:ي س:ويس:را" ،ك:ما ي:قول ال:سيد ح:فني" ،ي:مكن ال:حصول ع:لى م:وع:د
ف:علي ف:ي ال:يوم ال:تال:ي م:ع م:تخصص" .وب:النس:بة ل:لعمليات ال:صعبة  -م:ثل
امل ::فاص ::ل أو ح ::تى ل ::لعيون  -ف ::من األف ::ضل أن ي ::ترك ال ::شخص ن ::فسه ب ::ني
أي:دي م:تخصصني ف:ي م:عاه:د س:ويس:ري:ة م:عروف:ة ول:دي:ها األح:دث ف:ي م:جال
البحث والتكنولوجيا.
بعدها رحلة عطلة
ف::ي م::عظم األح::يان  ،ال ن::تعام::ل م::ع ح::االت ط::وارئ ط::بية ول::كن ف::حوص::ات.
ل :: :ذل :: :ك  ،ف :: :من امل :: :نطقي اس :: :تثمار اإلق :: :ام :: :ة ف :: :ي ع :: :مل زي :: :ارات ق :: :صيرة ف :: :ي
س:ويس:را .ع:لى ال:رغ:م م:ن أن:ه م:ن ال:صعب التح:دث ع:ن "رح:لة ط:يران" خ:الل
عطلة تستمر لعدة أشهر .يقول أحمد ضاحي:

"ك ::ان ل ::دي ::نا ب ::ال ::فعل ع ::مالء م ::كثوا م ::ع أس ::ره ::م مل ::دة ث ::الث ::ة أشه ::ر ك ::ام ::لة".
ال:شخصيات م:ثل أع:ضاء ال:حكوم:ات أو ال:شيوخ وأف:راد ال:عائ:الت امل:ال:كة ه:م
م ::ن ب ::ني ال ::عمالء م ::ن ال ::درج ::ة األول ::ى".ف ::ي أول زي ::ارة ل ::هم ت ::عجبهم دائ ::ما
األل:: :وان ال:: :خضراء ال:: :قوي:: :ة ف:: :ي ال:: :بالد" ،وي:: :قول مس:: :تشار ش:: :رك:: :ة ح:: :سيني
ح::فني " ،وزرق::ة ال::بحيرات ".ال::عرب ل::دي::هم ت::فضيل مل::دي::نة ج::نيف .وم::وظ::فوا
 ArabCare Switzerlandي:عملون أي ً
:ضا ك:مرش:دي:ن س:ياح:يني .أق:ل م:ن
ذل ::ك  ،ي ::تم ت ::نظيم ه ::بوط ط ::ائ ::رات اله ::ليكوب ::تر أو ال ::طائ ::رات ال ::خاص ::ة ف ::ي
امل::طارات .ت::خصص االس::تشاري::ني الس::بعة ه::و امل::صطلحات ال::طبية" .ن::حن
نتح ::دث ال ::لهجات امل ::ختلفة ك ::ما ف ::ي دول الخ ::ليج ".ل ::كن امل ::ترج ::مني م ::تعددي
الثقافات يفعلون أكثر من مجرد الترجمة من األملانية إلى العربية" .نحن
ال ن ::ترج ::م ح ::رف ::يا ول ::كن ب ::شكل م ::ناس ::ب وف ::قا ل ::تنوع ال ::بالد" ،ت ::قول ف ::اط ::مة
ال::زه::راء ع::ام::ر" ،ح::تى ي::تمكن ال::شخص -ذو الخ::لفية ال::ثقاف::ية األخ::رى ـ م::ن
ف::هم ال::وض::ع ع::ن ك::ثب" .ال::خبراء م::عتادون ع::لى ع::ادات ك::ال ال::بلدي::ن ،ألن::هم
من أصول عربية وترعرعوا وعاشوا في سويسرا.

العناية الشخصية
اإلت ::صال ش ::خصي ل ::لغاي ::ة  ،وخ ::اص ::ة أث ::ناء اإلق ::ام ::ة .ت ::قول ف ::اط ::مة ال ::زه ::راء
ع ::ام ::ر" :ف ::ي اآلون ::ة األخ ::يرة  ،ك ::نت أن ::تظر ب ::عد ال ::عملية ف ::ي ح ::ال ::ة وج ::ود أي
ش::يء ي::تبقى ل::لمناق::شة" .ث::الث::ة م::ن املس::تشاري::ن ه::م م::ن ال::نساء  ،وخ::اص::ة
ال:نساء ال:عرب:يات  ،م:ن امل:هم أن ي:كون ب:مقدوره:ن أن يعه:دوا إل:ى اح:تياج:ات
امل ::رأة .ب ::عد امل ::راف ::قة ف ::ي اإلس ::تشارة األول ::ى إل ::ى م ::ا ب ::عد امل ::عال ::جة  ،ته ::تم
الش:: :رك:: :ة أيً : :
:ضا ب:: :ال:: :فوات:: :ير .س:: :تقدم  ArabCare Switzerlandن:: :فسها
العام املقبل في معرض السياحة في دبي.

عرب كير سويسرا ArabCare Switzerland
Wilstrasse 19، 8610 Uster
Switzerland
الهاتف +41 79 821 02 69
البريد اإللكتروني info@arabcare.ch
www.arabcare.ch

