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ELZA مرحباً بكم يف
»ال نستخدم طب العيون الحديث وحسب، بل نطوره أيضاً«

ELZA لهذا السبب تسافر الناس من جميع أنحاء العامل إىل سويرسا، وهذا يشء تجسده
حتى بالنسبة لسويرسا، ELZA  ليست عيادة عينية عادية

العديد من العيادات تستخدم أحدث املعدات. بعضها متتلك جراحني خرباء، وقلة قليلة متتلك مجموعات بحثية نشطة ذات سمعة عاملية.

ELZA  متتلــك الثالثــة: معــدات قمنــا باملســاعدة يف تطويرهــا، وبعــض مــن أكــر جراحــي العــامل خــربة، و وفريــق بحثــي صــاغ - ومــا زال يصيــغ - 
كيفيــة مامرســة طــب العيــون. يف الواقــع، ELZA تلخــص أفضــل طــب متــاح يف يومنــا هــذا.

هذه الرتكيبة تساوي األفضل يف التميز الطبي السويرسي. يف ELZA أنت يف أيٍد أمينة.
ثق بنا.

أطيب التحيات،
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FARVO, PhD ،فرهاد حافظي، دكتوراه
أستاذ طب وجراحة العيون، جامعة جنيف

أستاذ مساعد يف طب العيون الرسيري، جامعة كاليفورنيا يف لوس أنجلوس 
أستاذ زائر يف طب العيون، جامعة ونتشو، الصني 

ELZA رئيس إدارة الخدمات الطبية، معهد
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عيانة عينية سويرسية بامتياز
التميــز الطبــي الســويرسي. هنــاك ســبب يجعــل ســويرسا تقدم رعايــة صحية 
النقــي واملناطــق املحيطــة  الهــواء  ليــس  ذات مســتوى عاملــي، وهــو 

الجميلــة

نظــام الرعايــة الصحيــة الســويرسي فريــد مــن نوعــه. حيــث ميكــن ملعظــم 
املواطنــني الســويرسيني اختيــار زيــارة أي طبيــب يريدونــه يف البــالد للعــالج 
وتغطيــة املصاريــف مــن خــالل التأمــني. الــكل يريــد أن يحصــل عــى الطبابــة 
مــن قبــل أفضــل جــراح - وبالتــايل فــإن القــوة الدافعــة هــي جــودة الخدمــة، 

مــام يجعــل الخدمــة ذات جــودة عــى مســتوى عاملــي حقيقــي.

ــع أنحــاء العــامل إىل ســويرسا، وهــذا  ــاس مــن جمي لهــذا الســبب تســافر الن
ELZA يشء تجســده 

ألنــه حتــى بالنســبة لســويرسا، ELZA ليســت عيــادة عينيــة عاديــة، بفضــل 
جمعهــا للبحــث، املعــدات والخــربة.

بأجــود  الســويرسية  العينيــة  العنايــة  وتجــرب   ELZA إىل  تــأيت  ال  فلــامذا 
حاالتهــا؟







جراحة الليزك 
عيناك فريدة من نوعها. وكذلك عالجنا
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يف ELZA، نفهــم جراحــة الليــزر متاًمــا. لدينــا 20 عاًمــا مــن الخــربة - وعالجنــا كل 
الحــاالت بنجــاح مــن أبســطها إىل أكرهــا تعقيــداً

لقــد أجرينــا أبحاثــاً حــول كل يشء بــدءاً مــن الجزيئــات التــي تتكــون منهــا القرنيــة، 
وحتــى التجــارب الرسيريــة عــى مئــات املــرىض: فهمنــا ميتــد »مــن الجــزيء إىل 

اإلنسان«.
وعندمــا تــأيت إلينــا، قبــل أن نفعــل أي يشء، نتأكــد مــن أننــا نفهــم حتــى أصغــر 

التفاصيــل عــن القرنيــة الخاصــة بــك لنقــدم لــك عالًجــا مفصــاًل.

ــا التــي  بعــد ذلــك، ســنقوم بصياغــة خطــة عــالج مخصصــة، مســتنرية بخربتن
متتــد إىل عقــود. وعندمــا يتعلــق األمــر مبعالجــة الليــزر بــدون ملــس مــن خــالل 

ليزرنــا الشــديد الحداثــة فهنــاك تفاصيــل أخــرى يجــب أن تعرفهــا... 

عــى عكــس معظــم العيــادات، ELZA ليســت مجــرد ُمســتخدم ألشــعة الليــزر. 
بــل نحــن نســاعد يف تطويرهــا. معرفتنــا مبــا يعمــل ومــا ال يعمــل بنجــاح ال 

مثيــل لهــا.

يف ELZA نتعامــل مــع كل يشء - بــدًءا مــن تصحيــح قــر النظــر البســيط إىل 
ــون  ــا جراح ــا إلين ــي يحيله ــالق، - والت ــى اإلط ــداً ع ــر تعقي ــاالت األك ــض الح بع
مــن جميــع أنحــاء العــامل -  بنفــس مســتوى االهتــامم والعنايــة الــذي نتعامــل 
بــه مــع املســح ضــويئ وتخطيــط وعــالج قرنيــة كل شــخص بشــكل مخصــص.

ثق بـELZA لتقديم رؤية رائعة. فأنت يف النهاية يف أيدي خرباء حقيقيني.
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يف حــال كنــت تعــاين مــن القرنيــة املخروطيــة وأنــت تقــرأ هــذه الصفحــة، 
 »CROSS-LINKING« فســتعرف أن عمليــة تصالــب األليــاف الكوالجينيــة

هــي الحــل الوحيــد الــذي ميكــن أن  يبطــئ أو يوقــف تقــدم هــذا املــرض.

جراحــو ELZA والباحثــون فيهــا هــم رواد العــامل يف أبحــاث القرنيــة املخروطيــة 
و عمليــات تصالــب األليــاف الكوالجينيــة.

لقــد كنــا يف األبحــاث منــذ البدايــة، وعملنــا كان - وال يــزال - يصيــغ مجــال 
العمــل.

نحــن املركــز الوحيــد يف العــامل القــادر عــى أداء عمليــات تصالــب األليــاف 
الكوالجينيــة بطريقــة مخصصــة لــكل شــخص )ُمعدلــة حســب ســمك القرنيــة( 
وُمعدلــة خصيصــاً لتالئــم أعــني كل فــرد  )معالجــة مخصصــة حســب شــكل 

ــه(. ــروط وموقع املخ

خربتنــا يف عمليــات تصالــب األليــاف الكوالجينيــة التــي متتــد إىل عقــود تعنــي 
أن قرنيتــك ال ميكــن أن تكــون يف أيــدي أكــر أمانــاً.

قــام جراحونــا أيًضــا بــدور رائــد يف هــذا العــالج يف حــاالت التمــدد أو التضخــم 
يف القرنيــة الناتــج بعــد عمليــة الليــزك، تنكــس الحــواف )انحطــاط( القرنيــة، 

ــز و حتــى القرنيــة الكرويــة. مــرض تريين

القرنية املخروطية
»CROSS-LINKING« رواد عمليات تصالب األلياف الكوالجينية







الجراحة العينية التجميلية
احصل عىل مظهر رائع، ال بالستييك.
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ــتيكياً؟  ــدو بالس ــر يب ــل املظه ــي تجع ــة الت ــة التجميلي ــن الجراح ــدة م ــا الفائ م
ومــع ذلــك، فــإن الكثــري مــن األشــخاص الذيــن خضعــوا لجراحــة الجفــن ال 
ينتهــي بهــم املطــاف بــأن يبــدو أصغــر ســناً – بــل فقــط يبــدو عليهــم أنهــم قــد 

ــة. ــة تجميلي ــوا لجراح خضع

 ملــاذا ا؟ رمبــا ألنــه قــد متــت إزالــة الكثــري مــن الجلــد، أو تــم تقصــري العضــالت 
بشــكل مبالــغ بــه قليــالً.

جراحنــا االستشــاري، الدكتــور ديــون باريدينــس، حامــل لشــهادة الدكتــوراه، 
ذو شــهرة عامليــة وواحــد مــن أكــر أخصائيــي جراحــة العيــون خــربة يف العــامل 
ــل للعيــون حتــى اآلن - إنهــا هــذه  ــة تجمي - قــد أجــرى أكــر مــن 30000 عملي
الخــربة التــي تعنــي أن النتيجــة النهائيــة ســتبدو رائعــة، وليــس بالســتيكية، بعــد 
الجراحــة. حيــث أّن جعــل املظهــر يبــدو أكــر شــباباً واألهــم مــن ذلــك أن يكــون 
طبيعيــاً، هــو عمــل فنــي. ويســتغرق األمــر ســنوات مــن الخــربة لتحقيــق ذلــك 

باســتمرار.
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جراحة محجر العني
الخربة هنا متثل العامل األهم

األعـــراض  لتحســـني  العـــني  محجـــر  عـــى  الضغـــط  تخفيـــف  كان  ســـواء 
الـــورم أو حتـــى  ومظهـــر العيـــون املنتفخـــة يف مـــرض جريفـــز، أو إزالـــة 
اإلخـــالء أو االســـتئصال، فـــإن تجربـــة الجـــرّاح دامئًـــا مـــا تكـــون مهمـــة. إنهـــا 

الســـهولة. بهـــذه 

لــذا، ســواء كانــت الجراحــة ألســباب تجميليــة أو عالجيــة، فاعلــم أن جرّاحــي   
ELZA قامــوا بــأداء عمليــات أكــر مــن أي جــرّاح آخــر تقريبًــا يف العــامل.

لشــهادة  حامــل  باريدينــس،  ديــون  الدكتــور  أجــرى  املثــال،  ســبيل  عــى 
الدكتــوراه، أكــر مــن 2000 عمليــة جراحيــة عــى محجــر العــني حتــى اآلن. قليــل 
مــن الجرّاحــني الذيــن ميارســون اليــوم - إن وجــدوا - ميكنهــم أن يّدعــوا أنهــم 

ــوا ذلــك. فعل

تأكــد مــن جرّاحــك. تنبــع الســالمة والنجــاح مــن التجربــة - وجرّاحونــا هــم رواد 
العــامل بســبب خرباتهــم.

يف ELZA، ميكنك التأكد من أنك ستكون يف أيد أمينة.







جراحة الساد
لزيادة جودة حياتك
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نحــن نفهــم البريــات. ونعلــم أن جراحــة الســاد هــي أكــر مــن مجــرد اســتبدال 
الســاد  جراحــة  لنــا،  بالنســبة  واضحــة.  بالســتيكية  بعدســة  غامئــة  عدســة 
هــي جراحــة انكســارية. لــي يصــل الضــوء إىل العدســة، يجــب أن ميــر عــرب 
البريــات. لهــذا الســبب نقــوم بتقييــم القرنيــة والعدســة والشــبكية بشــكل 

ــأي يشء آخــر. ــام ب ــل القي شــامل قب

ســنعمل معــك لفهــم نــوع الرؤيــة التــي تريدهــا بعــد الجراحــة، ووضــع خطــة 
عالجيــة لتحقيــق التميــز.

ســواء كنــت تريــد أن تــرى بوضــوح مــع أو بــدون نظــارات، منتلــك مجموعــة 
ــازة بعــد الجراحــة. ــة ممت واســعة مــن التقنيــات والعدســات لتعطيــك رؤي

 ELZA هدفــك هــو أن تــرى بوضــوح بعــد العمليــة - نحن ســنفعل الباقــي.  يف
منتلــك أحــدث األدوات الجراحيــة وأشــعة الليــزر الفيمتوثانيــة، وكذلــك أحــدث 
العدســات وأكرهــا تقدمــاً. تــم تصميــم كل هــذا لنوفــر لــك عمليــة خاليــة مــن 

املتاعــب، مــع أفضــل رؤيــة ممكنــة بعدهــا.



جراحة القرنية
حيث تلتقي القيادة بالخربة
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ســواء كان الليــزر يســتخدم لعــالج االســتجامتيزم أو ندبــات القرنيــة - أو عمليــة 
زرع القرنيــة بأكملهــا، فــإن جراحــي ELZA هــم رواد العــامل.

معرفــة جرّاحينــا بالقرنيــة شــاملة، حيــث اكتُِســبَت خــالل أكــر مــن 20 عاًمــا مــن 
ــا عــدد ال  ــم من ــد تعل ــاً: لق ــون أيض ــن معلم ــة. نح ــة الرسيري ــث واملامرس البح
يحــى مــن الجرّاحــني كيفيــة إجــراء بعــض أســاليب زرع القرنيــة األكــر تقدًمــا 

)مثــل DMEK( أو جراحــة املتاحــة القرنيــة العالجيــة بالليــزر.

لهــذا الســبب ســتجد جراحــي ELZA يقدمــون املنصــة يف كل مؤمتــر دويل 
 ،ELZA رئيــي للعنايــة بالعيــون. وملــاذا هنــاك موكــب مــن األطبــاء يــزورون

ليتعلمــوا منــا.

 - وصاعــداً  الجزيئــي  املســتوى  مــن   - وخرباتنــا  معرفتنــا  يدركــون  إنهــم 
ويتطلعــون يومــاً مــا لتقديــم مــا نقدمــه كل يــوم، أال وهــو: مــرىض ســعداء 

رائعــة. بنتائــج 







الغلوكوما »املاء األزرق«
لتخفيف الضغط بالطريقة الذكية

21

خضــع عــالج الجلوكومــا لثــورة عــى مــدى الســنوات العــر املاضيــة. بــدالً 
ــربى،  ــف الك ــات التري ــني وعملي ــرات الع ــول قط ــالج ح ــور الع ــن أن يتمح م
فإننــا يف عــر جديــد مــن جراحــة الجلوكومــا: عــر الليــزر وجراحــة الجلوكومــا 

.)MIGS(  ــل ــة التوغ طفيف

لــي تنجــح جراحــة MIGS، يجــب غــرس تلــك الدعامــات الصغــرية التــي تعيــد 
فتــح مســارات تريــف العــني الطبيعيــة يف املــكان املناســب للحصــول 

عــى التأثــري املطلــوب.

 MIGS ــزر و ــا جرّاحــي الغلوكومــا خــرباء بتقنيــات اللي يف ELZA، يضــم فريقن
- ممــن كانــوا موجوديــن منــذ البدايــة ويعرفــون بالضبــط مــا يجــب القيــام بــه.

لــذا، ســواء كان هدفــك هــو أخــذ قطــرات أقــل للتحكــم يف الضغــط، أو كنــت 
 ELZA ــرباء ــن لخ ــني، ميك ــط الع ــى ضغ ــيطرة ع ــرب للس ــل أك ــة إىل تدخ بحاج
ــة  مــع أحــدث التقنيــات وطــرق املامرســة  تقديــم أعــى مســتوى مــن الرعاي

األفضــل لتعطيــك بالضبــط مــا تريــد.



ELZA إنجازات
سمعة عاملية
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تم االستشهاد بعملنا العلمي أكر من 10000 مرة 
من قبل أقراننا.

لدينا 4 مناصب تعليمية عليا يف 3 قارات.
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فرهاد حافظي ديون باريدينس كاوه منصوري مليس بيضون

فرهاد حافظي
أستاذ طب وجراحة العيون، جامعة جنيف، سويرسا

 أستاذ زائر لطب العيون، جامعة ونتشو الطبية، ونتشو، الصني ؛ 
أستاذ إكلينيي مساعد يف طب العيون، كلية الطب يف كيك، جامعة 

جنوب كاليفورنيا، الواليات املتحدة األمريكية

كاوه املنصوري
أستاذ مساعد، قسم طب 
وجراحة العيون، كلية الطب 

بجامعة كولورادو، دنفر، 
الواليات املتحدة األمريكية



تصنف قامئة PowerList العاملية األشخاص األكر نفوذاً يف طب العيون  
تم تصنيف موظفي ELZA 6 مرات يف السنوات الخمس املاضية، وهو أمر غري مسبوق بالنسبة ملعهد من حجمنا.
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فرهاد حافظي فرهاد حافظي فرهاد حافظي كاوه املنصوري نيي حافظيكاوه املنصوري

ظهرت أبحاثنا اإلكلينيكية والعلمية )532 بحثاً حتى اآلن( يف 
مجالت طب العيون والعلوم.





التِق بجّراحينا
الربوفيسور فرهاد حافظي MD، حامل لشهادة الدكتوراه يف الطب  PHD، فارفو
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الربوفيســور فرهــاد حافظــي MD، دكتــوراه، فارفــو. هــو بحــق واحــد مــن رواد 
ــرّاح  ــل كج ــو يعم ــامل. فه ــال يف الع ــذا املج ــني يف ه ــون والباحث ــة العي جراح
ــا وشــكل جــزًءا مــن فريــق  ــزر اإلنكســارية ألكــر مــن 20 عاًم يف عمليــات اللي

ــذ بداياتهــا. ــة من ــة يف القرني ــاف الكوالجيني ــات تصالــب األلي عملي

ــري  ــي خب ــور حافظ ــإن الربوفيس ــارية، ف ــة االنكس ــر بالجراح ــق األم ــا يتعل عندم
ــه  ــدة عــى مــدار عقــود تعنــي أن ــه املمت يف إدارة الحــاالت املعقــدة. إن خربت
ــاً يف العــامل - وهــذا جــزء مــن  ــات األكــر تحدي قــادر عــى عــالج بعــض القرني

ــه ــوا تحــت رعايت ــع أنحــاء العــامل ليكون الســبب وراء ســفر النــاس مــن جمي

يكــن  مل  الكوالجينيــة،  األليــاف  تصالــب  بعمليــات  األمــر  يتعلــق  عندمــا 
الربوفيســور حافظــي رائــًدا يف اســتخدامها يف عــالج القرنيــة املخروطيــة 
فحســب، بــل إنــه أيًضــا قــاد الطريــق الســتخدام تلــك العمليــات يف عــالج 
ــه العمليــة والتطبيــق اإلكلينيــي  إصابــات القرنيــة. ســاعدت مجموعــة أبحاث

عــى تحســني حيــاة عــرات اآلالف مــن األشــخاص حتــى اآلن.

ــد مــن نوعــه، وهــو يجســد أفضــل مــا يف  مزيجــه مــن املعرفــة والخــربة فري
ــة. ــة رائع ــم رؤي ــه لتقدي ــوق ب ــك الوث ــويرسي. ميكن ــي الس ــز الطب التمي
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التِق بجّراحينا
PHD الدكتور ديون باريدينس، حامل لشهادة الدكتوراه يف الطب

الدكتــور ديــون باريدينــس، حامــل لشــهادة الدكتــوراه، هــو واحــد مــن أكــر 
ــات  ــة و جراح ــدة الدمعي ــة، الغ ــني التجميلي ــات الع ــرباء يف جراح ــني الخ الجراح

محجــر العــني يف العــامل.

أجــرى الدكتــور باريدينــس أكــر مــن 20000 عمليــة تجميليــة عينيــة حتــى اآلن، 
ويقــوم حاليًــا بحــوايل 720 عمليــة تجميليــة عينيــة و 300 عمليــة عــى الغــدة 
الدمعيــة و 200 جراحــة ملحجــر العــني كل عــام - ومــن املهــم أن نفهــم أهميــة 
الخــربة يف الوصــول ألفضــل النتائــج الطبيــة والتجميليــة. عملــه جــزء مــن 
الطــب، وجــزء مــن األعــامل الفنيــة، وبعيــداً كل البعــد عــن عمــل الهــواة، إنــه 

امتيــاز احــرتايف.

ــاً  ــني طلب ــني التجميلي ــي الع ــد أكــر جراح ــس أح ــور باريدين ــرب الدكت ــك، يعت لذل
يف العــامل، ليــس فقــط ملــا ميكــن أن يفعلــه بيديــه، ولكــن أيًضــا مبــا يوجــد 
داخــل دماغــه. هــو عضــو يف املجالــس االستشــارية والتحريريــة للعديــد مــن 
املجــالت الطبيــة املرموقــة، وكان ســكرتري الجمعيــة األوروبية لجراحــة العيون 
الطبيــة والتجميليــة والجراحــة الرتميميــة )ESOPRS( منــذ عــام 2014، وقــد 
درب العــرات مــن األطبــاء الشــباب بصفتــه كبــري األطبــاء يف عيــادة عيــون 

روتــردام، منصــب قــد شــغله منــذ عــام 1996. 
التميز. الخربة. ال ميكن أن تكون يف أيد أكر أماناً..







التِق بجّراحينا
MD الدكتورة مليس بيضون

د. مليــس بيضــون، أحــد أكــرب الــرواد يف العــامل لجراحــة زراعــة القرنيــة، وهــي 
ليســت فقــط مســؤولة عــن املســاعدة يف الرتويــج لـــ DMEK )جراحــة زراعــة 
القرنيــة بســمك جــزيئ متثــل تحديـًـا تقنيًــا كبــريًا، ولكنهــا تقــدم أفضــل النتائــج 
املرئيــة بــني جميــع أنــواع جراحــات زراعــة القرنيــة( بــل أيًضــا عــن تدريــب معظــم 

الجراحــني يف أوروبــا الذيــن يقومــون بهــذه الجراحــة يف يومنــا هــذا.

تجربتهــا ال مثيــل لهــا، وجهودهــا البحثيــة تدفــع مجــال العمــل إىل األمــام؛ كان 
بعــض مــن أعاملهــا تعزيــز وزيــادة جراحــات الـــ DMEK وتطويــر طــرق جديــدة 

لزراعــة القرنيــة التــي ميكــن أن تســاعد املزيــد مــن النــاس الذيــن يعانــون مــن 
أمــراض القرنيــة.

الدكتــورة بيضــون ليســت مجــرد نجــم صاعــد يف عــامل زراعــة القرنيــة، إنهــا حقــا 
نجمــة النجــوم يف هــذا املجــال.

النتائــج  أفضــل  لتقديــم  الواســعة  وتجربتهــا  مبعرفتهــا  الوثــوق  ميكنــك 
. ملمكنــة ا
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التِق بجّراحينا
MPH, MD الدكتور كاوه منصوري

دكتــور كاوه منصــوري، MPH, MD هــو شــخصية بــارزة يف جراحــة الجلوكومــا 
الحديثــة. خــالل تدريباتــه، عمــل مــع أفضــل الجرّاحــني والباحثــني عــى مســتوى 
العــامل )ويف الثالثينــات مــن عمــره تــم التصويــت عليــه كواحــد مــن أفضــل 40 
أطبــاء العيــون تحــت الـــ40 ســنة يف العــامل(. اليــوم، هــو شــخصية بــارزة يف 

حــد ذاتــه.

ســاعد الدكتــور منصــوري عــى تنميــة جراحــة الجلوكومــا طفيفــة التوغــل 
)MIGS( منــذ البدايــة – وهــي جراحــة قامــت بتغيــري العــالج الجراحــي للمــرض، 
ــه يف  ــي أن ــه تعن ــه وخربت ــزر، إن معرفت ــالج باللي ــوي للع ــارص ق ــا من ــو أيًض وه

ــدث. ــة كمتح ــرات الدولي ــر يف املؤمت ــى املناب ــري ع ــب كب طل

يف الواقــع، كان الدكتــور منصــوري أول جــراح عيــون يلقــي محــارضة يف 
.2012 TEDxعــام 

ــة الطــب بجامعــة  ــه مؤخــرًا كأســتاذ مســاعد لطــب العيــون يف كلي ــم تعيين ت
ــة  ــدة األمريكي ــات املتح ــورادو، الوالي ــر، كول ــورادو يف دنف كول

األبحــاث،  خــالل  مــن  للغلوكومــا  الشــامل  املنصــوري  الدكتــور  فهــم  إن 
باإلضافــة إىل خربتــه الطويلــة يف جراحــات الـــ MIGS يضعــه حًقــا يف أفضــل 

مســتويات الجرّاحــني يف العــامل.  
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َخطِّط إلقامتك
كقادم من غري دولة

ــا  ــن هن ــد ELZA فنح ــارة معه ــب يف زي ــويرسا وترغ ــارج س ــش خ ــت تعي إذا كن
ــكان. ــدر اإلم ــة ق ــة وناجح ــا سلس ــة برمته ــل العملي ــاعدة يف جع للمس

ميكــن لفريقنــا مســاعدتك يف كل جانــب مــن جوانــب زيارتــك. إذا كنــت بحاجــة 
إلينــا للمســاعدة يف الحصــول عــى تأشــرية، وترتيــب الســفر، وإيجــاد املــكان 
املناســب للبقــاء، وتنظيــم مرتجــم شــفهي )وأكــر(، فنحــن هنــا للقيــام بهــذه 

اإلجراءات.

تــم تصميــم كل يشء نقــوم بــه لضــامن أن تكون العملية ســهلة قــدر اإلمكان 
بالنســبة لــك - بغــض النظــر عــن تكلفــة اإلجراء أو رشكــة التأمــني الخاصة بك.

ميكــن لــكل زائــر ملعهــد ELZA توقــع نفــس الخدمــة املمتــازة - مــن أول 
رســالة بريــد إلكــرتوين أو مكاملــة هاتفيــة إىل آخــر فحــص.

نحــن هنــا لنجعلــك ســعيًدا، ليــس فقــط بالنتائــج الطبيــة الخاصــة بــك، ولكــن 
بإقامتــك بأكملهــا يف ســويرسا.

لبــدء العمليــة، اتصــل عــى 81 81 741 44 41+  أو أرســل بريــًدا إلكرتونيـًـا إىل 
info@elza-institute.com لتجربــة أفضــل مــا يف التميــز الطبي الســويرسي 

- وبقيــة مــا تقدمــه البــالد.
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ELZA معهد
WEBEREISTRASSE 2

CH - 8953 DIETIKON/ZURICH
SWITZERLAND

T +41 44 741 81 81
F +41 44 741  61 61

INFO@ELZA-INSTITUTE.COM
WWW.ELZA-INSTITUTE.COM


