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مكتب التل الذي مقره جمھوریة التشیك  , 00420776755555:  موبایل  – ایھاب التل .م/لصاحبھا  ,التل لخدمات السیاحھ العالجیھ:  اسم الشركة
لخدمات الطبیة ومجالنا في تخصص العالج الطبیعي وا. والذي قام بتأسیسھ كوادر عربیة بالتعاون مع أخصائین وخبراء ممن یجیدون اللغة العربیة والتشیكیة

ویتعامل مكتبنا مع عدد من المصحات ومراكز العالج الطبیعي التي لھا تاریخ عریق وشھرة أوروبیة واسعة حیث یكمن سر ھذه المصحات , والسیاحیة
 ,وذالك لمعالجة حاالت عدیدةالذي یحتوي على كمیة عالیة من الیود التي تفوق تلك المتواجدة في المناطق البحریة ,المیاة المعدنیة ویود البرومین ,في

یق إقامة والرادون الذي بدوره یعطي النشاط لالعصاب والعضالت وتخفیف اآلالم وھدف مكتبنا كسب ثقتكم بتقدیم كافة التسھیالت وأفضل الخدمات لتحق
 عالجیة ناجحة حیث تعود على المرضى بالفائدة الشاملة الستعادة صحتھم بأذن هللا

لمن یحتاج العالج الطبیعي لشھر واكثر  االنقل من المطار والى المطار مجان, باللغھ االنجلیزیھ الرد على التقاریر الطبیھ ,  ت التشیكیھصحاحجز الم:  خدماتنا
 االتصال  –المساعده وشرح طریقة استخراج الفیزا , لكم التكلفھ االجمالیھ واالسعار  ارسال ,لحالة المریض فضل بحث عن المصح االلا ,داخل المصحات  

تیلیجرام  ایمو , بوتیم , واتس اب , استقبال التقاریر الطبیھ على البرامج التالیھ و  

حاالت مابعد إصابات الجھاز الحركي ,  وحوادث السیر والشلل النصفي استقبال حاالت ما بعد الجلطات الدماغیھ ـ الحاالت التي تستدعي العالج الطبیعي 
حاالت مابعد التھابات العروق  , برنامج تخیف الوزن الزائد, ارتفاع الضغط من الدرجة األولى والثانیة,وعملیات المفاصل والعظام وأمراض الشرایین الفرعیة 

,  وخشونة المفاصل االربطھ,  ي قبل وما بعد العملیات الجراحیھمشاكل العامود الفقر,  حاالت ما بعد عملیات نظام الشرایین, والتورم الغددي المزمن 
 6التقاریر الطبیھ لحوادث السیر والجلطات الدماغیھ وتقاریر االطفال ال تزید فترة اصدارھا عن ,  اشھر وما فوق 6الشللى الدماغي الخلقي من عمر  لالطفال

 اشھر 

تاليیرجى االتطالع على موقعنا ال: لمزید من االستفسار   

www.altaltour.cz & www.almasahat4arab.com    


