الدكتور حاتم نور

درس الطب في ألمانيا  ،ولديه
أكثر من  10سنوات من الخبرة
السريرية المتخصصة في الطب
الباطني ،أمراض السكر العناية
المركزة والطب التكاملي

الدكتور هينينغ ساوبه

نشط دوليا منذ أكثر من 25
عاما بما في ذلك  10سنوات في
ستوكهولم  -السويد .متخصص
في عالجات السرطان التكاملية
والطب الطبيعي

يؤمن منهجنا المرتكز على المريض
.بتفرد كل شخص

نحن نؤكد اهمية التبادل والشراكة مع كل فرد
للعثور على أفضل النتائج الممكنه لكل حاله
تحديدا .هنا نجمع بين الطب التقليدي القائم على
البحث العلمي و التقنيات التكميلية المبتكره

مرحبا في اركاديا
حيث الصحة والطب التكامليين

Arcadia Praxisklinik
Im Kurpark 1
D-34308 Bad Emstal

العالج التكاملي في قلب ألمانيا
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•
•
•
•
•
•

لتشخيص الشامل
العالج المبني على األدله العلميه
الطب الطبيعي
الطب الغذائي
العالج الحراري
العالج بالليزر الضوئي
العالج باألوزون واألكسجين

Telephone: +49 5624 92379 18
Fax: +49 5624 92379 29
E-mail: info@arcadia-praxis.de

تانيا هيغريش

مديرة شؤون المرضى

روت كنابرتسبوش

السكرتارية

نينا فيلهيلم
السكرتارية
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Kassel HRB 17169 | Geschäftsführer: H.-U. Plassmann, Dr. H. Saupe

اإلسترخاء والتدريب الذهني

باإلضافة إلى التدابير الطبية البحته نقدم أيضا
 Tippingو Simonton Method
كذلك نقدم تمارين Coaching ،
مخصصة لألسترخاء  ،التأمل
والتصور الذهني
باإلضافة إلى ذلك نقدم في قسم
النقاهة في المنتجع طيف واسع
من التطبيقات المخصصة للعالج
والنقاهة .فضال عن التصريف
اللمفاوي ،العالج الحركي التدليك و
Osteopathy

الرعايه الصحيه في اركاديا

معظم العالجات والتطبيقات لدينا ليست مخصصة
فقط لمرضى السرطان  .نستقبل ونعالج أيضا
األشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أخرى
على سبيل المثال اإلرهاق المزمن ،اآلالم المزمنة،
مرض اليم ،األمراض الروماتيزمية ،التسممات المزمنة
واإللتهابات األخرى
كذلك نقدم باقات خاصة لكل المهتمين بالوقاية والتمتع
بحياة صحية مليئة بالطاقه ،الحيوية والمتعة والتوازن
استفد من الرعاية الصحية الفردية ،لتعزيز نظام
المناعة الخاص بك لتنشيط نفسك وإلزالة السموم من
العقل والجسم

التغذيه و إزالة السموم من الجسم

نعلق أهمية كبيرة على نصائح غذائيه مقننه وتدريب
غذائي وفقا للعلم الحديث .من هذا المنطلق نقدم أغذية
اركاديا الحيوية المنتقاه بعناية لتحسين عملية األيض
الحيوي للمريض
تقدم وجبات الطعام في مطعم صغير بجانب المركز
تغيير النظام الغذائي يرافقه برنامج إلزالة السموم مصمم
لتلبية االحتياجات الفردية والتمثيل الغذائي لكل مريض
على حده

ضوء الليزر  ،الحقل المغناطيسي ،األوزون

في العام  2015أدخلنا العالج الضوئي
ضمن وسائلنا لتوسيع الخيارات ) (PDTالديناميكي
العالجيه  ،والمعروف ايضا بضوء الليزر منخفض
وهو أحد  Low Level Laser - LLL ،المستوى
اإلبتكارات الحديثه والفعاله
في المجال العالجي .ويمكن
استخدامه تكامليا مع إحدى
وسائلنا العالجية مثل
العالج بالحقل المغناطيسي
 ،العالج باأكسجين ،العالج
باألوزون وغيرها من الوسائل
المستخدمة في مركزنا
خصوصا في عالج سرطان
الثدي وسرطان البروستاتا

أسبوعين إلى ثالثة أسابيع من العالج
المكثف
إبدأ الرحله إلى صحتك

يقضي معظم المرضى فترة من أسبوعين إلى ثالثه آسابيع
في مركزنا للحصول على برنامج مكثف للتشافي والتدريب.
بعد الفحوصات األولية واستشاره الطبيب تحصل على
خطة عالج فردية
سوف تتمتع ببرنامج صحي عالجي متكامل متعدد
التخصصات ،يراعى فيه حاجاتك الخاصه
مرضى من أكثر من  50دوله بدؤوا رحلتهم الصحيه بالفعل

لعالج الحراري و األدوية الوريدي

منذ أكثر من  10سنوات نستخدم وبنجاح العالج
الحراري بنوعيه الموضعي العميق و لكامل الجسم ،جنبا
إلى جنب نستخدم أدويه ومستحضرات تدعم وبفعالية
مفعول العالج الحراري .هذا النوع الخاص من العالج
التكاملي أثبت فعاليته بالدراسات العلمية
يمكن استخدام العالج الحراري كتكامل مع العالج
الكيميائي آو اإلشعاعي مما يؤدي إلى ارتفاع معدالت
نجاح العالج أكثر من كل عالج على حده

