www.ekwangdong.com/arabic

our location

العالج العام
السعر()KRW

الوقت

البرنامج
إستشارة الطبيب

تقييم احلالة احلالية من خالل تشخيص املقابلة ،النبض ،واللسان

~ 30,000

~ 15 min.

Dr.’s AK

فحص العضالت واملفاصل واألعصاب ،والوضع ملعرفة املشكلة داخل
وخارج اجلسم.

~ 100,000

العالج اليدوي

احترير العضالت
من التوترحماذاة العمود الفقري

~ 80,000

~ 15 min.

التمارين التأهيلية

وضعية اإلحنيازما
بعد اجلراحة ،السموم ،األمراض التنكسية

~ 120,000

~ 40 min.

الوخز باإلبر

حتسني الدورة الدموية ختفيف اآلالم

الوخز باإلبر الصادم

األمل احلادتأثري
فوري لتوتر العضالت ،واإللتواء

احلجامة

حترير تشنج العضالت

➊

➎
كونغ جين دان

➐

كونغ جين دان

عيادة اجلهاز املناعي

طب األعشاب

مترو أنفاق
اخلط التاسع ➒  :حمطة بونغوونسا ،خمرج رقم ⑤ ( 3دقائق) – باالجتاه إىل مطار غيمبو الدويل ( 120دقيق)
اخلط الثاين ➋  :حمطة سامسونغ ،خمرج رقم ⑦ ( 10دقائق)
اخلط السابع ➐  :حمطة تشونغ دام ،خمرج رقم ① ( 15دقيقة)
املحل التجاري الكبري /املوالت  /املقاهي /إخل)
المناطق المجاورة (الفنادقّ /
|
• انتركونتننتال  | COEXغراند انتركونتننتال سيول  Parnasفندق بارك حياة بسيول
• جممع هيونداي التجاري | سوق لويت احلرة | مول |  COEXستاربكس

العالج:الوخز باإلبر ،احلجامة ،قرع الوخز باإلبر ،عالج السموم عن طريق احلقنة الشرجية ،الكى او استخدام املوكسا ،طارد السموم العشيب
الليمفاوي مغلف مع معاجل السموم يف اجلسم ،األدوية العشبية حسب الطلب

http://www.ekwangdong.com/arabic
http://www.ekwangdong.com
http://ru.ewkwangdong.com
http://www.ekwangdong.co.kr
http://www.ekwangdong.jp
http://www.ekwangdong.net

+82-2-2055-3599
+82-2-2222-4907
+82-2-2222-4901
+82-2-2222-4888
+82-2-2222-4992
+82-2-2222-4805

مركز الفحص الطبي الصحي

برنامج قياسي
النساء \ \ 3

)Tel. (Domestic

+02-2055-3599
+02-2222-4907
+02-2222-4901
+02-2222-4888
+02-2222-4992
+02-2222-4805

.1الكي  -آالم الظهر المزمنة ،واألرق ،وعسر الهضم،
فترة األلم

Arabic
English
Russian
Korean
Japanese
Chinese

 .2إستشارة الطبيب
.3طب األعشاب  -عالج طبي خصوصي العضوية،
الطبيعية دون مواد حافظة(خدمة التوصيل الدولي)
 .4الوخز باإلبر  -تحسين الدورة الدموية تخفيف اآلالم

• E-mail: medical@mmknetwork.co.kr / english@ekwangdong.co.kr
• Address: 612, Bongeunsa-ro, Gangnam-gu, Seoul, Korea
1

مستشفى كوانغدونغ للطب التقليدي الكوري
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KW700,000

ساعات

•القياسات املعيارية والفحوصات (الطول والوزن وحجم اخلصر،
والبصر ،اختبار األلوان للرؤية ،وضغط العني ،امتحان قاع العني،
واختبار السمع ،و ختبار قدرة الرئة وضغط الدم واختبار اجلسم و
تكوينه ،وفحص األسنان)
• فحص البول والرباز
• فحص الدم
• الصورة البيانية الكهربائية للقلب
• األشعة السينية للصدر
• املنظار (مع ختدير) و منظار املعدة
• إختبار  Bio Meridianيقيس املقاومة الكهربائية
• كثافة العظام
• املوجات فوق الصوتية الباطين
•إختيار واحد :الرأس والعنق [الفقرات العنقية] ،الصدر [الفقرات
الصدرية] ،اخلصر [الفقرات القطنية]
• احلوض باملوجات فوق الصوتية
• الصدر باملوجات فوق الصوتية
• فحص عنق الرحم
• فحص الصدر باألشعة السينية

الذكور \ \ 3

KW700,000

ساعات

•القياسات املعيارية والفحوصات (الطول والوزن وحجم اخلصر،
والبصر ،اختبار األلوان للرؤية ،وضغط العني ،امتحان قاع العني،
واختبار السمع ،و ختبار قدرة الرئة وضغط الدم واختبار اجلسم و
تكوينه ،وفحص األسنان)
• فحص البول والرباز
• فحص الدم
• الصورة البيانية الكهربائية للقلب
• األشعة السينية للصدر
• املنظار (مع ختدير) و منظار املعدة
• إختبار  Bio Meridianيقيس املقاومة الكهربائية
• كثافة العظام
• املوجات فوق الصوتية الباطين
•إختيار واحد :الرأس والعنق [الفقرات العنقية] ،الصدر [الفقرات
الصدرية] ،اخلصر [الفقرات القطنية]
• احلوض باملوجات فوق الصوتية
• الصدر باملوجات فوق الصوتية
• فحص عنق الرحم
• فحص الصدر باألشعة السينية

30,000

30 min.

10 min.

~ 100,000

15 min.

30,000

10 min.

مكافحة اإلهتاب

~ 30,000

10 min.

 Moxibustionالكي

آالم الظهر املزمنة ،واألرق ،وعسر اهلضم ،فترة األمل

~ 50,000

40 min.

األعشاب اجلذعية الرئيسية

تعزيز
األيضتعزيز األعضاء النسائية

~ 50,000

وخز اإلبر بسم النحل

بعد إستشارة الطبيب ،توصف األدوية العشبية خمصصة وفقا لألعراض اخلاص بك .مجيع األعشاب طبيعية وعضوية دون مواد حافظة.
مجيع األعشاب املستخدمة يف الوصفات الطبية ومتفق عليها من  KFDAوخعت من خالهلا لرقابة صارمة على اجلودة يف خمتربات خمتلفة (يف
الصناعات الدوائية ومنها املستقلة).
األدوية العشبية تأيت يف عدة أشكال :أنواع الشراب ،وأنواع احلبيبية ،والعصائر ،وعلى شكل احللوى منها مضغ .نوع الدواء يعتمد على ذوقك.
لتوفري الراحة للمرضى من مجيع احناء العامل ،وحنن نقدم خدمة التسليم الدولية.

)(Overseas

موصى به

،Pharmacopuncture

يف املجتمع احلديث ،هناك العديد من األمراض مع أعراض حمددة ولكن الناس ما زالوا يعانون من التعب املزمن ،والتهاب األنف والربو واألكزميا
والصدفية واحلساسية و تساقط الشعر و غريها .لذلك وجب تعزيز وظيفة اجلهاز املناعي للشخص ،والطب الكوري التقليدي يعاجل املرض من
جذوره مع استخدام مبادئ الطب الكوري.

العنوان141(:سامسونغ-دونغ)  612بونغوونسا-رو ،غانغ نام-غو ،سيول ،كوريا
[موقف السيارات ،وخدمة صف السيارات جمانا]

)(Homepage

العالج العام

40 min.

احلقنة الشرجية العشبية للسموم

حقنة شرجية مع طب األعشاب(احلجامة ،الوخز باإلبر،
حقنة شرجية ،الكى،التدليك لطرد السموم).

300,000

2.3 h.

تدليك عالجي

حتسني الدورة الدموية والتمثيل
الغذائياللفافات العشبية ،احلجر الساخن

200,000

60 min.

طب األعشاب

عالج طيب خصوصي (العضوية ،الطبيعية دون مواد حافظة)
خدمة التوصيل الدويل

~ 540,000

1 Month

النظام الغذائي بطب األعشاب

نوع الشراب ،حبوب طرد السموم ،حبوب التغذية

~ 750,000

1 Month

كونغ جني دان

خصوبة الرجل

~ 600,000

10 Ball

كيونغ اوك هوان

خصوبة املرأة

~ 70,000

10 Ball

اإلقامة باملستشفى

سرير مفرد لليلة واحدة ( 3وجبات )

~ 180,000

1 night

عالج احلمية
البرنامج

محية ليوم واحد

الموصى به
ارتفاع مؤشر كتلة اجلسم ،إزالة
مسوم اجلسم ،عادات األكل الغري
نظامي وغري الصحي

العالج

 فحص اجلسم فحص دم الوخز باإلبر الكى العالج السموم الوخز باإلبر الكهربائية وحتلل الدهون -العالج باألعشاب (ملدة  1شهر)

السعر()KRW

الوقت

1,000,000

3 h.

الموصى به

البرنامج

الوخز باإلبر لتصغري
الوجه

ترهل اجللد ،واالنتفاخ ،لون البشرة
الداكن واملسامات

التدليك إلعادة حيوية
الوجه

اجللد املترهل واجلاف

العناية املركزة الوخز
باإلبر للوجه

اجللد املترهل وعالمات الشيخوخة،
االنتفاخ ،انسيج اجللد الغري متكايفء
العيوب ،والنمش ،والشامات،
البشرة الداكنة
التجاعيد ،حتسني املحيط

احلشو باحلقن (الفلر)
 PDOترفيع وحتديد
الوجه

التجاعيد ،اجللد اجلاف

العالج بالليزر
حقن البوتوكس

عالمات الشيخوخة ،واجللد املترهل

العالج

 الوخز باإلبر للوجه حقنة مستحضرات التجميل  -قناع الوخز باإلبر تدليك األنسجة العميقة مستحضرات التجميل الوافرة  -قناع جتديد اخلاليا العالج بالليزر الوخز باإلبر الوجه (التقليدية"+الصادم") مستحضرات التجميل حقنة  -قناع العالج بالليزر الرعاية اهلادئه وختفيف األمل احلقن احلقن ترفيع و حتديد الوجه PDO -الرعاية اهلادئة

السعر()KRW
200,000

200,000

~ 600,000

الوقت
1.5 h.

1.5 h.

3 h.

~ 400,000

1~1.5 h.

~ 200,000

30 min.

~ 400,000

30 min.

~ 500,000

2 h.

عالج الجسم
الموصى به

البرنامج

العالج

التعب ،واإلجهاد ،والتوتر يف
العضالت

 الوخز باإلبر للفافات العشبية أو الكرات العشبية ا لعالج باحلجرالتدليك عالجي(البطن والظهر والساق – خيار واحد)
 الوخز باإلبر  -اللفافات العشبية -التدليك العالجي (كامل اجلسم)

الوخز باإلبر الصادم

حتطيم الدهون ،والتخلص من
السموم يف طبقة العضالت

 -العالج باإلبر الصادم

تكسري الدهون

االسترخاء
(عالج الدايت)

التعب ،والتوتر العضلي

التجديد

الوخز باإلبر الكهربائية
إلذابة الدهون
حقن عشبية او طبية

تكسري الدهون

كربوكسي

تكسري الدهون

السعر()KRW
200,000

الوقت
1 h.

450,000

2.5 h.

Local :
200,000 ~ /
Whole :
1,000,000

~ 15 min.

 احلقن تيار كهربائي منخفض -حقن

50,000/area

30 min.

50,000/area

10 min.

 -حقن

50,000/area

10 min.

تعزيز الشفاء العفوي
السمنة
فقدان الوزن

العالج الشامل والكلي
البرنامج

الموصى به

مكافحة الشيخوخة
الرعاية قبل التوليد وبعده

العالج

قصة هو

اإلرهاق والتيبس

 الوخز باإلبر الفرك والتقشري العالج اليدويالعالج للوجه :الوخز باإلبر لتصغري الوجه أو عالجمكافحة الشيخوخة
 -كونغ جني دان ( 拱辰 丹كرة واحدة)

مارتشيسا

اجللد املترهل ،وعالمات
الشيخوخة والتعب وتوتر
العضالت أو األمل

 الوخز باإلبر "الصادم" Lontophoresis رفع وحتديد  - PDOحقنة مستحضرات التجميل اللفافات العشبية القناع التدليك العالجي فرك او التقشريشاي األعشاب مع ( 拱辰 丹قرون ،واملسك ،العقيق األمحرالياباين الكرز ،اجنليكا  ،Gigasوغريها من األعشاب)

السعر()KRW

الوقت

 اللفافات العشبية -التدليك عالجي

التعب املزمن
األلم املزمن
اجلنف (انحناء العمود الفقري)

700,000

3.5 h.

متالزمة VDT

احلساسية
التهاب األنف
شلل الوجه النصفي
الفحص الطبي الشامل

2,000,000

3.5 h.

مستشفى كوانغدونغ للطب التقليدي الكوري

طب األعشاب

املستشفى مت انشاءه من قبل شركة كوانغدونغ يف عام  1994ليوفر خدمات طبية ألكثر من
 40000مريض سنويًا متبعًا مبدأ “ اقض على املرض من جذوره” منذ عهدنا األول وحنن على
التزام لنوفر الرعاية والشفاء لصحة املريض الطب الغريب يتميز بالتشخيص الدقيق للمرض وجماله
واسع يف معرف العلل يف املشاكل الصحية
الطب الكوري التقليدي

البرامج اخلاصة للنساء
الطبيبات

يوفر لك صحة أفضل عن طريق تقوية وتنشيط املناعة الطبيعية لدينا مراكز متخصصة توفر عيادات
متنوعة مثل مركز أوهانغ الصحي ،مركز تأهيل اآلالم و
مركز الكشف الطيب
يتخصص مركز أوهانغ بالتجميل الصحي ،أمراض املناعة والسمنة مركز التجميل الكوري التقليدي
ال يعاجل عن طريق اجلراحة أو وضع أدوية على البشرة إن عالج الوجه بالوخز باإلبر هو عبارة
عن ادخال ابر إىل أدمة البشرة وطبقة العضالت لتعطي تأثري شد ممتاز باإلضافة إىل التبييض ،عالج
التجاعيد وتقليل البثر السمنة يتضمن عالج األعشاب ،شفط كهربائي بالوخز ،التخلص من السموم
والكربوكسي كما للمستشفى برامج إقامة لكي تتمكن من التركيز على محية للنحافة بوقت قصري
أمراض املناعة كالتهاب األنف ،احلساسية ،األرق ،عسر اهلضم ميكن معاجلتها بالوخز لريفع من الدورة الدموية .احلجامة تقوي املناعة وختلص اجلسم
من السموم لريتفع نشاطه
مركز إدارة اآلالم مشهور لدى املرضى املقيمني والسياح
من خالل استشارة الطبيب ميكن للمريض أن يكشف عن العضالت ،املفاصل ،األعصاب ووقفة اجلسد العالج اليدوي يستهدف النسيج الناعم
واملفاصل وبالسحب أو الدفع والضغط ميكننا التخلص من آالم العضالت وتصحيح وقفتك بتقومي عمودك الفقري الوخز املطرقي هو نوع فريد جيمع
ما بني حتفيز اإلبر والوخز .ينصح به ملن يعاين من آالم حادة اليت تسببها انقباض العضلة وذلك ملفعول سريع طب األعشاب :مجيع األمراض املذكورة
أعاله ميكن عالجها بشكل أسرع .كل األعشاب املستعملة طبيعية ،عضوية ومرخصة من هيئة الدواء والغذاء الكورية الوصفات خمصصة حسب
احتياج الشخص ويأيت يف عدة هيئات كالسائل أو حبيبات أو متضغ ألجل تلبية طلباتكم فنحن نوفر خدمة التوصيل الدولية.

للفافات العشبية

د.تشوي أووجونغ
طبيبة الطب الكوري مركز العيادة الدولية
العيادة الباطنية  /عيادة ختليص اجلسم من السموم وعالج السمنةالعيادة التجميلية  /العيادة النسائية
 -عيادة األطفال

د.تشو جني هيونغ
طبيبة الطب الكوري العيادة النسائية
عيادة ختليص اجلسم من السموم وعالج السمنة  /مركز العيادةالدولية  /العيادة التجميلية
 -عيادة إدارة األمل

طب األعشاب  -عالج طبي خصوصي (العضوية ،الطبيعية دون مواد حافظة)

عيادة مضادة للشيخوخه وتقدم السن

الوخز باإلبر  -تحسين الدورة الدموية

اللفافات العشبية  -تعب ،واإلجهاد ،والتوتر في العضالت

عيادة احلمية والسمنة (التغذية)

العالج العام

عيادة التحكم و إدارة األلم

عيادة النساء

لدينا برنامج محية الديتوكس اليت تساعد املرضى يف فقدان الوزن دون أي ضرر و يصبح اجلسم أكثر صحة من السابق .قبل إستشارة الطبيب ،إدارة
الرعاية الصحية تقوم بتسهيل اإلجراءات للمرضى وذلك من خالل عمل امتحان للجسم من أجل معرفة الدهون يف اجلسم وكتلة العضالت ويساعد
املريض يف التحقق من االستبيان الطيب املفصل و اإلطالع على الوضع احلايل.
بعد إستشارة الطبيب ،مجيع خطط العالج واإلقتراحات تعتمد على حالة جسم املريض ونوعه .بإعتباره الطب الباطين ،يتم توفري للمرضى محية
خاصة بطب األعشاب واليت تتكون من  3أنواع خمتلفة .النوع األول وهو الشراب ،والثاين حبوب التخلص من السموم و أيضا حبوب للتغذية
واحلمية .وقبل أخذ أدوية األعشاب نقوم بعمل فحص للدم للتأكد من صحة الكبد ،الكلى ،وظيفة الغدة الدرقية ،وخاليا الدم الكاملة للمريض.

مركز التشخيص :النظام الذي جيمع الشرق بالغرب يف الطب يعترب إضافة فريدة لكل مريض يرغب يف برنامج فحص ليمنع الشلل أو األمراض اليت
تصيب البالغني باستخدام أحدث األجهزة .تبعًا للنتيجة ميكن للمريض أن يأخذ استشارة مزدوجة من خمتص يف الطيب الشرقي وآخر يف الغريب كل
طاقم املستشفى ال يدخر أي جهد يف عالج املريض مهما كانت العلة من أصغر جرح حىت األمراض اخلطرية .نقدم التشخيص وخدمات عالج
بالطب العام أو األعشاب مميزة.
مع أفضل متنياتنا لكم بالسالمة

لعالج اليدوي  -اتحرير العضالت من التوتر
محاذاة العمود الفقري

يدعوكم مستشفى كوانغدونغ لخبرة جدية من العالج الشامل مع الفهم العميق واحترام الثقافة العربية

الوخز باإلبر – تحسين الدورة الدموية وتخفيف اآلالم

• الوخز باإلبر الصغيرة للوجه \  KW200,000 \ 90دقيقة
هذا النوع من الوخز باإلبر أيضا باسم جتديد الوجه بالوخز باإلبر ،وخز اإلبر مستحضرات التجميل ،أو الوخز باإلبر ،faceliftإبر  Ultra-fineتندس
داخل أو حول التجاعيد املحددة ،نقاط الوخز ،ونقاط العضالت .اإلجراء يعزز إنتاج الكوالجني ،ومرونة اجللد ،وإزالة االنتفاخ ،وحتسني لون
البشرة.

د .كيم جي يون
طبيبة اجللد مركز عيادة احلياة العافية
 -عيادة الليزر  /عيادة مكافحة الشيخوخة

المعالجات الطبية ومنسقات البرنامج

العالج :علم احلركة التطبيقية ،عالج الفقرات والعامود الفقري والعالج اليدوي ،الوخز باإلبر ،طب األعشاب ( )Pharmacopunctureحقن
األعشاب ،والوخز باإلبر الصادم ،ومتارين الرحاب مابعد العالج.

العالج :دواء االعشاب حسب الطلب ،و الوخز باإلبر الصادم ،الوخز باإلبر الكهربائية وحتليل الدهون ،عالج السموم عن طريق استخدام العالج
التقليدي الصيين بإستخدام املوكسا أو العالج بالبخار النبايت ،العالج اليدوي ،ومتارين التخسيس للجسم.

األعراض :التشنجات ،األورام الليفية ،العناية قبل وبعد الوالدة ،سن اليأس ،والوقاية من الشيخوخة.
العالج:حقنة األعشاب الشرجية املعاجله للسموم ،عالج الساق باألعشاب للسموم ،العالج (حملي) على البخار باألعشاب تغليف (اجلسم كله)،
العالج التأهيلي ،عالج  \ Chunaالعالج اليدوي.

برنامج الحمية ليوم واحد  \ KW 1,000,000 :أدوية األعشاب ( ثالثة أنواع)  +احلمية العالجية.

.1الوخز باإلبر الصادم  -تحطيم
الدهون ،والتخلص من السموم ف
في طبقة العضالت
 .2عالج الدايت  -تحسين الدورة
الدموية والتمثيل الغذائي
.3الكي  -آالم الظهر المزمنة،
واألرق ،وعسر الهضم ،فترة األلم

غرفة العالج الخاصة

•إذا لزم األمر ،سوف يتم عمل األشعة السينية أو املوجات فوق الصوتية أو املقطعية على الفور واحلصول على التقرير لوضعك احلايل .بعد كل
اإلجراءات يتم التقييم مع طبيب ،وسيتم تقدمي خطة خمصصة للمرضى.
األعراض :آالم الرقبة املزمنة ،الكتف ،وآالم الظهر ،اجلنف ،مقدمة الرأس ،رقبة السلحفاة ،جتمد وتيبس الكتف TMJ ،أخل.

األعراض :متالزمة التمثيل الغذائي ،دهون الكبد ،وارتفاع ضغط الدم.
د .بارك جي ريونغ
الطبيبة الباطنية
مركز الفحص

• يعاجل الطب التقليدي الكوري األمل املزمن بإدارته وعالجه بدون أي جراحة.
•من خالل االستبيان الطيب خبصوص حالتك الصحية ،يوفر الطبيب اإلستشارات من خالل (AKعلم احلركة التطبيقيه) من أجل التحقق من
العضالت واملفاصل واألعصاب و وضعية اجلسد.

إن جسد املرأة خيضع لتغريات سريعة خالل فترة احلمل والوالدة .أطباء عيادة النساء يف كوانغ-دونغ نفهم متاما التغريات اليت تطريء يف احلالة البدنية
والعقلية للمرأة .أهنا توفر الرعاية الشامله لكل انواع االمرض خالل فترة احلمل والوالدة والشيخوخة .واستنادا إىل جمموعة واسعة من املعرفة واخلربة
العيادية ،ننساعد على إدارة جسم سليم مع بشرة مجيلة واملوقف .يوفر مركز  1:1 O-Haengبرنامج شخصي يعزز حالة اجلسم اإلمجايل ويساعد
باحلصول على فترة محل ووالدة أكثر راحة.

1

قبل

بعد

اجلنس  :أنثى
تاريخ امليالد :

1979

قبل :
بعد :

% 33.9

.2طب األعشاب  -عالج طبي خصوصي (العضوية ،الطبيعية دون
مواد حافظة)

.2التمارين التأهيلية  -وضعية
اإلنحياز ما بعد الجراحة ،السموم،
األمراض التنكسية

النسبة املئوية للتجعد

.3العالج اليدوي  -اتحرير العضالت من التوتر محاذاة العمود
الفقري

.3تدليك عالجي  -تحسين الدورة
الدموية والتمثيل الغذائي اللفافات
العشبية ،الحجر الساخن

 .4استشارة الطبيب

.4وخزاإلبربسمالنحل -
مكافحةااللتهاب

.4الوخز باإلبر الكهربائية إلذابة
الدهون  -تكسير الدهون

2

 .1استشارة الطبيب

الشكوى الرئيسية  :اجللد املترهل
% 40.2

.1األعشاب الجذعية الرئيسية  -تعزيز األيض تعزيز األعضاء
النسائية

2

1

2

1

• العناية المركزه للوجه عن طريق الوخز باإلبر \ ~ \ Kw600,000أربع ساعات
هلذا العالج تستخدم تقنية الوخز باإلبر اخلاصة تسمى "الصادم" .اإلجراء يعزز إنتاج الكوالجني وجتديد اخلاليا يف املنطقة املستهدفة ،وخفض أو حمو
اخلطوط الدقيقة ،وتليني التجاعيد العميقة ،وحتسني نسيج اجللد ،وكفاف صقل الوجه .ويوفر لك هذا العالج التأثري الطويل الدائم (ستة أشهر يف
العام) مقارنة بعناية الوجهه لفترة قصرية.
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