
البرامج الصحیة

برنامج مقاومة الشیخوخة
باقة من ست جلسات

العالج المكثف وإدارة نمط الحــــیاة لتقــــلیل وإبـــــطاء آثار 
الشیخوخة الجسدیة والعقلیة. یتم البـرنامج على سـتة جلسـات 
بمعدل جلسة لكل أسبوع، ویوصى بالمتابـعة مع الطبـیب بـعد 
االنتھاء من البــــــرنامج. لمعرفة المزید من التفاصیل فضال 
استعلم الطبیب، أو تواصل معنا عبر البرید اإللكتروني التالي
imc-delhi@msn.com

رحلة عالجیة إلى الجبل
مصممة لتعزیز صحتك

تم تصمیم الرحـلة لتخلیصك من االكتئاب ولتحــفیزك لتبــني 
نمط حــیاة صحــیة ومتزنة. الرحــلة مفیدة جدا خاصة للناس 
الذین یتعافون من األمراض الطویلة، مثل السرطان. الرحـلة 

أیضا مفیدة ألي شخص مھتم بالعنایة بصحتھ.
من فضلك راجع الطبـیب لمزید من التفاصیل أو قــم بــزیارة 

www.reliefpain.in :موقعنا على اإلنترنت

دكتور محمد محسـن علي احـد الرواد في مجال الطب البـدیل وھو مستشـار 
العالج الطبــــیعي في مركز  الطب المتكامل في المركز الطبــــي في مدینة 
نیودلھي، وقـد تخرج في كلكتا، واكمل دراسـتھ في ســنغافورة.  لھ اكثر من 
٣٠ عاما وھو یمارس مھنتھ و قد عالج حاالت مرضیة كثیرة تحـت ظروف 
مختلفة.وھو معروف جدا حول العالم من زبـائن لھ من ممثلین مشـھورین،و 
اصحــاب مصانع، و و دبلوماســـیین، و اإلعالمیین.  وتخصصھ ھو الطب 
التكاملي وھو ماھر في اســـتخدام تقــــنیات عدیدة لعالج عدد من االمراض 

واالعاقات.

دكتور حسن علي احد الرواد الدولیین في الطب المتكامل و ھو المسئول عن 
مركز الطب التكاملي في مدینة نیودلھي.  وقــــــــد أتم تأھیلھ في مدن لندن،  
وھونغ كونغ و في دولة الھند،  وھو یعمل في كل اوروبا،  الشرق األوسـط، 

والھند من ١٥ عاما۔

العنوان في لندن:
Integrated Medical Centre
121 Crawford Street, Off Baker Street
London, W1U 6BE, United Kingdom
Ph.: 00-44-207-224-5111 Fax: 0044-207-317-1600
drhasanali@msn.com : البرید االلكتروني
www.integratedmed.co.uk : الموقع

إن تقّدر صحتكُ
ھذا ھو المكان المناسب لك

Integrated Medical Centre
D-40, East of Kailash, New Delhi-110065 (India)
Clinic : +91 11 4652 2945, 99 11133 557
M : +91 99 11111 557, 99 11111 457, 99 11122 557
E : imc-delhi@msn.com  •  www.reliefpain.in

وقت العیادة:
یوم األحد: التاسعة صباحا – إلى الثانیة مساء

بقیة أیام األسبوع: التاسعة صباحا – إلى السادسة مساء
یوم الجمعة: عطلة

یعالج العالم

نیو دلھی     لندن•

Clinic Hours: 9:00 am to 6:00 pm
9:00 am to 3:00 pm (Sunday)
Friday Closed



یوفر المركز العدید من المرافق لتقـــدیم الرعایة الصحـــیة 

للناس الذین یرغبــون في التحســین من صحــتھم ولیاقــتھم 

البدنیة.

یوفر المركز كل األقسام الطبیة الرئیسة في العیادات ، وھذا 

یعني أنھ ســـیتم تقـــدیم أفضل رعایة ممكنة للمریض بــــما 

یناســـب احـــتیاجاتھ. یرأس دكتور محـــمد محســــن علي 

المركزالصحـــي 'آي إم ســـي' مع مجموعة من األطبــــاء 

المؤھلین والخبــــراء. وھذا یضمن قـــــدرة المریض على َ

الحصول على العالج التكمیلي في مركز واحد۔

ھذا ھوالمركزالصحـــــي الفرید والرائد الذي یؤفر نموذجا 

للرعایة الصحیة الفعالة وذلك بـدمج أفضل الطب القـدیم مع 

الطب الحدیث لیحصل المریض على عالج آمن و فعال.

معظم مرضانا في المركز بشـكل عام قـد سبــق لھم تجربــة 

معظم طرق العالج المتعارف علیھا للتغلب على مشـــاكلھم 

الصحــیة ولكنھا لم تكن مجدیة مما أصابــھم بخیبــة األمل. 

طرقــــنا العالجیة تعطي مرضانا األمل وتســــاعدھم على 

تحقیق تغییر ھائل في جودة حیاتھم.

َ (Acupressure) ْاإلرقاء اإلبري ِْ
استعمال تقنیة الشفاء الطبـیعیة وذلك بـالضغط على نقـاط محـددة في الجسـم 

لتحسین المناعة وفتح االنسدادات. 

 (Acupuncture)  العالج باإلبر
استعمال اإلبر بطریقھ غیر مؤلمة لتحفیز قنوات الطاقـة، مما یسـمح للجسـم 

لتحقیق التوازن نفسھ واستعادة الصحة.

(Chiropractic Manipulation) عالج العمود الفقري
عالج تقویم العمود الفقـري ھو  عبـارة عن تعدیل و تقـویم االنسـجة الرخوة 
جنبـا الى جنب  مع المفاصل و توصیالت القـرص الفقــري وذلك لتحســین 
معدل الحركة، والمرونة،  و فوق ذلك كلھ اصالح و تخفیف توتر الفقـرات. 
و یھتم باالســـاس بتشـــخیص و عالج االضطراب المیكانیكي نظام الھیكل 
العظمي،  والعضالت، خصوصا العمود الفقــــري،  وھذا العالج بــــدوره 

یحسن الصحة العامة والنظام العصبیرالى حد كبیر

(Osteopathic Massage)  تدلیك العظام
یعتبر تدلیك العظام شكل من اشكال العالج الطبـیعي الیدوي بـدون اسـتخدام 
االدویة وھو یركز على صحـة جمیع اجزاء الجسـد من خالل تقـویة وعالج 
العضالت والعـظام والمفاصـل معـا،  ویھـدف ھـذا النـوع مـن العـالج الـى 

التأثیر الفعال على الجھاز العصبي واللمفاوي وكذلك الدورة الدمویة۔

(Deep tissue massage) تدلیك األنسجة العمیقة
العالج الوقائي الذي یعمل على األنسـجة العصبـیة العضلیة، ویغذي الجسـم 

والعقل ویقوي الجھاز العصبي.

(Stress management therapy)  العالج لتخفیض اإلجھاد
ھذا العالج یعید الشـعور بالصحـة مع  جو من الھدوء والذي یسـاعد على أن 
یسـترخي العقـل والجسـد، ویصبـح الشــخص ھادئا وفي حــالة من الســالم 

الداخلي. التدلیك العالجي یؤدي إلى استعداد االنسجام والسرعة في الشفاء.

ُ ْ(Shiatsu)  (شیاتسو) ّالضغط اإلبري ْ ِ َِّ
یتم اســـتخدام تقــــنیات متنوعة للتدلیك مع مجموعة من التمارین الریاضیة 
وتمارین اإلطاالت والتي تحســن العدید من نطاق واســع من األمراض مثل 

اضطرابات األمعاء ومشاكل الجھاز العظمي العضلي.

َ ْ َ(Reflexology)  ّالِعالج المنعكِسي َ ُ
تدلیك نقــــاط الضغط على الید والقــــدمین التي تأثر على أجزاء مختلفة من 

الجسم، لتوفیر االسترخاء الشامل واستعادة التوازن.

(Yoga therapy)  العالج بالیوغا
ھذا ھو شـكل قـوي للریاضة البــدنیة والذھنیة ویســتخدم لمعالجة األمراض 
الحادة والمزمنة. یتم التركیز على فن التحكم بـالتنفس والذي یعج أھم وظیفة 

في الجسم.

(Dietary advice)  المشورة الغذائیة
تصمم المشـورة الغذائیة بشــكل خاص لكل فرد  لتحقــیق أقــصى قــدر من 
الفائدة. تشـــمل المشـــورة  تعدیالت غذائیة والتي تفید في انقـــاص الوزن، 

ومشاكل الجھاز الھضمي والحساسیة۔

العالج

الزیارة األولى: االستشــارة تشــمل التحــدث وأخذ التاریخ 

الطبـي واستكشــاف المشــكلة من أجل تصمیم خطة منظمة 

وبـدء العالج. یمكن مراجعة الخطة العالجیة بـناء على ردة 

الفعل للعالج بعدة عدة جلسـات. توصى الزیارة عموما مرة 

أو مرتین في األسبوع  لكل ٦-٨ جلسات.

زیارات الحقة: تشمل الجلسات العالجیة ضمن مجموعة أو 

العالج الفردي مثل تدلیك المارما أو الوخز باإلبــر حســـب 

الخطة العالجیة.

التھاب المفاصل ×

آالم الظھر ×

الدوار ×

َّ ِعرق النساُ ×ْ
الربو ×

التھاب الجیوب األنفیة ×

االكتئاب ×

مرض السكري ومضاعفاتھ ×

مشاكل الجھاز الھضمي ×

اختالل توازن الھرمونات ×

أمراض نقص المناعة ×

السكتات الدماغیة، جمیع األعراض المتعلقة باإلجھاد. ×

األمراض العصبیة المتعلقة بالجھاز العضلي ×

متالزمة اإلرھاق المزمن ×

اإلصابات الریاضیة وغیرھا الكثیر ×
َ َداء الفقارَ ×ُِ

الصداع النصفي ×

االنزالق الغضروفي (الدسك) ×

تصلب الكتف ×

التھاب مفصل المرفق ×

التصلب اللویحي ×

األرق ×

أمراض القلب ×

الجانب اإلیجابي للعالجات التكمیلیة
لیس لھ آثار جانبیة - یحسن المناعة ویسرع إعادة التأھیل
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