
الحل للتخلص من الحيرة الطبية



بمرض  تشخيصك  يتم  عندما  ذهنك  في  تدور  التي  التساؤالت  من  العديد  هناك 
من  المشورة  على  والحصول   - بالتحديد  معه  تتعامل  ما  معرفة  ولكن  (خطير). 
متخصصين معروفين- يمكن أن يمنحك أنت وطبيبك المعالج سبيل واضح للمض ي 
قدًما. تأسست بيست دوكترز بهدف محدد يتمثل في تقديم تحليل سريري مستقل 
النظر عن مكان  إليه ، بصرف  الحاجة  الذين هم في أمس  من قبل خبير لألشخاص 
وجودهم الفعلي. على مدى أكثر من ٣٠ عاًما ، حددت بيست دوكترز السوق وأنشأت 
شبكة عالمية لمواصلة هذه المهمة. أصبحت "بيست دوكترز" اآلن جزًءا من شركة 

تيلدوك هيلث، الشركة الرائدة عالمًيا في مجال الرعاية االفتراضية.

إذا واجهت أنت أو أحد أفراد أسرتك مرضا أو إصابة أو حالة مرضية ، سيقوم أفضل 
لفحص  المستوى  رفيع  دولي  خبير  مع  والترتيب  الطبية  سجالتك  بمراجعة  األطباء 
حالتك. وسيقدم لكم الخبير تقريرا نكم يمك من معرفة حالتكم بالضبط وأفضل خطة 
للعالج. تم تصميم التقرير لكي تشاركه مع طبيبك المعالج لتوفير الشعور با لطمئنان 

والراحة بأنك على مسار العالج الصحيح.

نقدم لكم إمكانية التواصل مع المتخصصين الطبيين الرائدين عالميا وأنتم تنعمون 
بالراحة في منازلكم.

(Best Doctors) نبذة عن بيست دوكترز



• تأكيد التشخيص

• عدم تحسن الحالة

• المساعدة في البت في خيارات العالج

• الشكوك حول المعلومات المقدمة من األخصائي المعالج

• فهم أفضل للحالة الطبية

• الشكوك حول الجراحة الموص ى بها

من الحاالت ٌتسفر عن
تغير في العالج

من الحاالت ٌتسفر عن
تغيير في التشخيص

لماذا يتواصل األشخاص مع بيست دوكتر ز ؟

١- ال يتحمل العضو أي تكلفة نظير خدمات بيست دوكترز

٢- إمكانية التواصل دون قيود مع أفضل العقول الطبية وأنتم تنعمون بالراحة في 

منزلكم ، بغض النظر عن أماكن تواجدكم.

٣- يمكننا فحص أي حالة إصابة أو مرض تؤثر على نمط حياتك ، من أمراض القلب 

والسكتة الدماغية وحتى آالم الظهر وأمراض الجلد والصداع النصفي الحاد.

٤- رأي مستقل دون أن تكون لنا مصلحة ذاتية.

٥ - نوفر لكم وللطبيب المعالج الخاص بكم شعور بالطمأنية والثقة عندما يتعلق األمر 

باتخاذ قرارات طبية مهمة.

٦ - الدعم المستمر المقدم من فريق بيست دوكترز خالل العملية بأكلمها.

٧ - السرية التامة: ال تشارك بسيت دوكترز أي معلومات مع الغير.

ماذا ٌتقدم بيست دوكتورز؟

14,2% 37,6%



كيف يجري األمر؟

تقرير  بتقديم  الذي سيقوم  حالتك  المتخصص في  الخبير  نجد   ، المتخصصة  الطبية  خالل خدمة االستشارة 
مفصل

سهل الفهم مع التشخيص الصحيح وخيارات العالج والمعلومات عند مواجهة الحيرة الطبية.

وبطبيعة الحال ، سيتم توفير الدعم لكم من قبل فريق بيست دوكترز خالل العملية بأكملها.

الخطوة األولى:
بمجرد مكالمة هاتفية سرية مع فريق بيست دوكترز الطبي , سيتم البدء في العملية.

الخطوة الثانية:
يقوم الفريق بالطالع على كافة المعلومات الطبية والصور وعينات الخزعة إذا لزم األمر.

الخطوة الثالثة:
يقوم أحد خبراء بيست دوكترز بعمل فحص شامل لحالتك .

الخطوة الرابعة:
تستلم تقريًرا يجيب على جميع تساؤالتك

شبكة عالمية من كبا ر األخصائيين

نتمتع بقاعدة بيانات لخبرائنا التي تضم أكثر من ٥٠,٠٠٠ خبير طبي في أكثر من ٤٥٠ تخصًصا (فرعًيا). نستخدم 
منهجية مرشحة من قبل األقران

والتي تمكننا من إنشاء شبكة تتسم بالحترام وفريدة من نوعها من المتخصصين المشهود لهم دولًيا بأنهم 
األفضل في مجالهم.

يشترك الجميع في ش يء واحد: أال وهو التفاني في تقديم المشورة الطبية المتخصصة والدعم ألعضاءنا 
،أيًا كانت شواغلهم الطبية.



الحاالت التي يمكن لفريق بيست دوكترز أن يقدم فيها المساعدة

يمكن لفريق بيست دوكترز أن يقدم المساعدة في مجموعة واسعة من الحاالت الطبية ، من األمراض الخطيرة مثل السرطان وأمراض القلب إلى الحاالت األقل خطورة مثل آالم 
الظهر ، والصداع النصفي الشديد ، واألمراض الجلدية أو أمراض العين:

• أمراض الجها ز العصبي: مثل الزهايمر وباركنسون والتصلب المتعدد والصرع والصداع النصفي الحاد.

• أمراض األذن: مثل فقدان السمع ، تصلب األذن ، الدوار.

• أمراض الجها ز التنفس ي: مثل الربو وانقطاع النفس النومي.

• أمراض الجها ز العضلي الهيكلي: مثل آالم الظهر المزمنة والتهاب المفاصل والجنف.

• أمراض النساء: مثل االنتباذ البطاني الرحمي ، فترات مؤلمة / غير منتظمة ، كيسات المبيض.

• الجها ز الدوري: مثل ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

• أمراض الجلد: مثل الصدفية ، الحساسية ، الشرى المزمن ، التهاب الجلد التأتبي (الكزيما) ، البهاق.

• أمراض العين: مثل إعتام عدسة العين واضطرابات الشبكية والمياه الزرقاء والتنكس البقعي.

• التمثيل الغذائي والغدد الصماء: مثل مرض السكري وأمراض الغدة الدرقية أو اضطرابات النمو.

• اضطرابات الجها ز الهضمي: مثل اضطرابات المعدة ومرض التهاب األمعاء واضطرابات الكبد.

• أمراض المسالك البولية: مثل الفشل الكلوي والتهاب المثانة.

• السرطان: مثل األورام ، وسرطان الدم ، وسرطان الغدد الليمفاوية هودجكين.

• أمراض المناعة: مثل اليدز ، الساركويد ، الحساسية الغذائية.

• أمراض الدم: مثل حاالت النزيف ، وفقر الدم الحرون (المقاوم للعالج) ، والورم النخاعي.

* الحاالت الطبية الوحيدة التي اليقوم بيست دوكترز بفحصها هي حاالت الصحة العقلية واألسنان والطوارئ .



للتواصل معنا

www.askbestdoctors.com :وللمزيد من المعلومات أو إمكانية الحصول على خدمات بيست دوكترز, يرجى االتصال بنا على: ٨٠٠٠٣٥٧٠٢٥٥٤ أو زوروا موقعنا اللكتروني

في  التواجد  من  بدال  القدم,  كرة  ويلعب  الميالد  أعياد  حفالت  إلى  سيذهب  ابنك  أن  معرفة  عند  االرتياح  مدى  عن  للتعبير  كلمات  توجد  ال 
المستشفى. أود أن أشكركم بيست دوكترز لنقاذ ابني الصغير من جراحة األعصاب

- أليسون

بالتأكيد ال أعتقد أنني كنت سأتمتع بصحة جيدة بهذه السرعة بدون بيست دوكترز

- آدم


