
دليل المرضى الدوليين 
)القادمين من خارج المملكة المتحدة(

دليلك لبدء المعالجة في رذرفورد
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الخدمات السريرية ) العالجية(

من خالل شبكة مراكزنا المنتشرة في أنحاء 
المملكة المتحدة يقدم فريُقنا من االستشاريين 

والمتخصصين وطاقم العاملين خدمًة شاملة 
لرعاية مرضى السرطان. إن فريقنا هذا مدعوٌم 

بفريق سريري مخصص، وبأحدث الَمرافق 
والتجهيزات وسيكون معك في رحلتك معنا.

ُصِمم كل مركز بعناية بحيث يعكس احتياجاِت 
مرضانا ويلبيها، حيث تشتمل المعالجة على 

الخيارات التالية:

التصوير ووسائل التشخيص 
المعالجة المناعية 
المعالجة الكيماوية 
المعالجة الشعاعية 
المعالجة بإشعاع البروتون 

كل انواع المعالجات في مركز رذرفورد 
للسرطان تترافق مع طيٍف واسع من خدمات 

الرعاية الداعمة المصممة لتناسبك شخصيًا.

إن مراكز رذرفورد للسرطان هي أول من يقدم المعالجة بإشعاع البروتون عالي 
الطاقة في المملكة المتحدة إلى جانب المرافق والتجهيزات الخاصة وهي األكثر 

تطورًا وحداثة.

نحن ندرك أن تشخيص اإلصابة 
بالسرطان قد يقلب حياَة اإلنسان 

رأسًا على عقب. نحن هنا كي 
نصغي وندعم ونتيح الوصول 

إلى مرافقنا وتجهيزاتنا للتشخيص 
والمعالجة األكثر حداثة وتطورًا 

في المملكة المتحدة.

يمكننا أن نقدم استشارًة سريعة إذا كان لديك سجٌل طبي جاهز. اتصل 
اآلن على الرقم 0402 210 800 )0( 44+



 انواع المعالجات المتوافرة 
في رذرفورد
المعالجة بإشعاع البروتون 

المعالجة بإشعاع البروتون هي شكٌل متطور من المعالجة االشعاعية الخارجية 
وتستخدم إشعاعاِت بروتونات عالية الطاقة عوضًا عن إشعاعات األشعة السينية من 

الفوتونات، أو اإللكترونات.

المعالجة الشعاعية

المعالجة االشعاعية تستخدم اإلشعاع بشكل أشعة سينية عالية الطاقة والتي 
ُتعرف باسم الفوتونات وذلك كي تتلف الخاليا السرطانيَة وتمنعها من النمو 

والتكاثر.

المعالجة الكيماوية

المعالجة الكيماوية هي استخدام عقاقير سمية مضادة للسرطان كي تدمر 
الخاليا السرطانيَة في الجسم وذلك عن طريق إعاقة التوازن الداخلي لهذه الخاليا 

السرطانية ومنعها من النمو واالنقسام.

المعالجة المناعية

المعالجة المناعية هي نوٌع من المعالجة الحيوية التي تستخدم الجهاَز المناعي في 
الجسم نفسه للتعرف على الخاليا السرطانية بشكل أفضل ومهاجمتها في الجسم.

التصوير بما في ذلك الرنين المغناطيسي MRI والتصوير 
  CT المقطعي المحوسب

التصوير التشخيصي يتضمن عدة تقنيات تمّكن من الحصول على صور مفصلة جدًا 
من داخل الجسم كي تؤكد التشخيص وتساعد في خطة المعالجة.

الجراحة

تتوافر الجراحة في مشافي شركائنا الستكمال رحلتك العالجية ولتقديم خدمة غير 
متناهية.

 للمزيد من المعلومات عن معالجاتنا اتصل 
 اآلن على الرقم 0402 210 800 )0( 44+ 

therutherford.com/international :أو قم بزيارة الموقع



جناح المعالجة بإشعاع البروتون المعالجة الكيماوية/ المعالجة المناعية

المعالجة الشعاعية

الرعاية الداعمةالتصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي المحوسب



الرعاية الداعمة

لماذا المعالجة بإشعاع البروتون 
في مركز رذرفورد؟

السرطانات تعالج بالوسائط التالية:
المعالجة بإشعاع البروتون

يمكن أن تستخَدم المعالجة بإشعاع البروتون لمعالجة المنطقة المصابة السرطانية 
مع التقليل من جرعة اإلشعاع الواصلة إلى النسيج السليم العادي المحيط بها.

يمكن أن تستخَدم المعالجة بإشعاع البروتون كطريقة منفردة لمعالجة أنواع معينة من السرطان أو تستخَدم مع غيرها من 
خدمات عالج السرطان أو لضمان تدمير أي خاليا سرطانية بعد إزالة الورم بالجراحة.

األمعاء 
الرأس والعنق 
المريء 
قاعدة الجمجمة 

الدماغ  
الرئة 
البروستات 
العمود الفقري 

مدى مالءمة استخدام المعالجة بإشعاع البروتون لمعالجة مناطق معينة من الجسم يعتمد على موقع هذه المنطقة في الجسم 
وعلى درجة السرطان ومرحلته.

الثدي 
الليمفوما أو سرطان الغدد اللمفية 
الساركوما أو سرطان األنسجة الضامة 
النسائية 

المعالجة بإشعاع البروتون قد يكون لها تأثيرات جانبية أقل 
يمكن معالجة األورام التي يصعب الوصول إليها 
يمكن التقليل من التعرض لألشعة 
 ثقٌة سريرية عالجية باتباع بروتوكوالت المملكة المتحدة واالستشاريين الرائدين في  

هذا المجال



السرطانات تعالج بالوسائط التالية: 
المعالجة بإشعاع البروتون

للمزيد من المعلومات عن معالجاتنا اتصل اآلن على الرقم 
therutherford.com/international :0402 210 800 )0( 44+ أو قم بزيارة الموقع

لماذا إختيار مركز رذرفورد؟

 استجابة سريعة للمريض
نحن نفهم السرعة المطلوبة لتغيير مجرى األمور في وقٍت حرج. سيتواصل معك فريُقنا خالل 24 ساعة من 

يوم عمل.

 التخطيط للمعالجة المتقدمة
نقدم التصوير التشخيصي عبر التصوير المقطعي المحوسب )سي تي سكان( والرنين المغناطيسي )إم آر آي(

للمساعدة في التخطيط للمعالجة.

 معايير عالية للرعاية
يمكن لمرضى السرطان القادمين من الخارج أن يتوقعوا خدمة 5 نجوم وخدماٍت عالجية فائقة التطور والحداثة 

وستمتد رحلُتهم معنا حيث نقدم أفضل ممارسة لعملنا وأكثر.

 نتواجد هنا من أجل الجميع
نحن نوّسع الوصوَل إلى رعاية مرضى السرطان وتتوافر لدينا معالجاٌت للمرضى الذين يمولون عالجهم 

بأنفسهم أو الذين تمولهم الحكومة وَمن يغطيهم التأميُن الصحي.

رائدون عالميًا في تقديم الرعاية 
نتيح الوصوَل إلى معالجات فائقة التطور والحداثة ونحن مؤسسة الرعاية الصحية الخاصة الوحيدة التي تقدم 

المعالجة بإشعاع البروتون هنا في المملكة المتحدة.

 خدمة مفصلة لتناسبك شخصيًا
رحلتك في معالجة السرطان ستكون مفصلة بحيث تناسبك أنت وتالئم احتياجاتك الشخصية ألفضل محصلة 

سريرية ممكنة.



خدمات البواب

رحلة المريض

يمكن لجميع المرضى الدوليين الوصول إلى خدمات البواب كاملة بما يضمن رحلًة 
سلسة وهذا يشمل:

فريق التنسيق مع المريض طوال فترة المعالجة 
النصح بخصوص الترتيب للطيران من بلدك 
مساعدة بالمعلومات المتعلقة بترتيبات الفيزا  
ترتيبات السفر والسكن 
خدمات السائق /التوصيل طوال إقامتك في المملكة المتحدة 
خياٌر بين فندق 5 نجوم أو سكن بخدمة ذاتية 
النصح بخصوص نشاطات التسلية والترفيه أثناء إقامتك 

يوجد أدناه رحلة نموذجية للمريض لبدء المعالجة في مراكز رذرفورد للسرطان.

االتصال بمركز رذرفورد
يمكنك االتصال مع فريقنا لالستفسارات 
وذلك بطلب “معاودة االتصال بك” في 
وقٍت يناسبك أو عن طريق ملء استمارتنا 

لالستفسارات كي تحصل على النصح.

  أرسل أوراقك الطبية
من شأن هذا أن يساعد في تسريع األمور 
عن طريق تزويد معلومات وتفاصيل طبية 

مهمة الختصاصّي األورام لدينا. يمكن لفريق 
االستفسارات لدينا أن يساعدك في فعل هذا.

استشارة عبر الفيديو
يمكن الختصاصي األورام لدينا أن يناقش معك 
خطة معالجتك بالتفصيل حتى قبل أن تخطط 

للسفر.

خطة معالجتك
سيرشدك البواب خاصُتنا في كل 
خطوة وبأي شيء تحتاجه حتى 

قبل أن تزور المركز.

المتابعة في بلدك
يسر فريُقنا السريري أن ينسق مع فريقك 
السريري المحلي أو مع طبيب العائلة من 
اجل انتقال سلس ومريح إلى بلدك. يمكن 

أيضًا الترتيب معنا لمواعيد استشارية 
للمتابعة في اي وقت. 

المعالجة بمركز رذرفورد
أثناء تلقيك المعالجة سيكون هناك 

مواعيد منتظمة مع فريقنا لضمان تقيم 
أفضل رعاية إلى جانب إتاحة الوصول إلى 

الرعاية الداعمة.

بروتون – المراجعة الدولية
ُتناَقش خطة معالجتك الشخصية ضمن لجنة 
فيها أطباؤنا لألورام وممرضونا واألخصائيون 
الفيزيائيون وتقنيّو األشعة من أجل مقاربٍة 

شاملة.



أين نحن في المملكة المتحدة

 نورث ويست ليفربول / 
North West Liverpool

 ساوث ويلز نيوبورت/
South Wales Newport

 ثيمس فالي ريدينغ / 
Thames Valley Reading

 هارلي ستريت لندن/
Harley Street London

 نورث إيست بيدلنغتون/
North East Bedlington

الخدمات المتوافرة: المعالجة الكيماوية، 
المعالجة المناعية، التصوير بالرنين 

المغناطيسي MRI والتصوير المقطعي 
CT المحوسب

أقرب مطار رئيسي: مانشستر

الخدمات المتوافرة: المعالجة بإشعاع 
البروتون، المعالجة اإلشعاعية، المعالجة 

الكيماوية، المعالجة المناعية، التصوير بالرنين 
المغناطيسي MRI والتصوير المقطعي 

CT المحوسب

أقرب مطار رئيسي: بريستول

الخدمات المتوافرة: المعالجة بإشعاع البروتون، 
المعالجة اإلشعاعية، المعالجة الكيماوية، 

المعالجة المناعية، التصوير بالرنين المغناطيسي 
CT والتصوير المقطعي المحوسب MRI

أقرب مطار رئيسي: لندن هيثرو

الخدمات المتوافرة: التصوير بالرنين 
المغناطيسي MRI والتصوير المقطعي 

المحوسب CT والتصوير باألشعة السينية، اختبار 
المرضية، األمواج فوق الصوتية، رأٌي آخر 

أقرب مطار رئيسي: لندن هيثرو

الخدمات المتوافرة: المعالجة بإشعاع 
البروتون، المعالجة اإلشعاعية، المعالجة 

الكيماوية، المعالجة المناعية، التصوير بالرنين 
المغناطيسي MRI والتصوير المقطعي 

CT المحوسب

أقرب مطار رئيسي: نيوكاسل

مركز رذرفورد للسرطان، نورث ويستمركز رذرفورد للسرطان، نورث إيستمركز رذرفورد للسرطان، ثيمس فاليمركز رذرفورد للسرطان ساوث ويلز،



خدمة استشارية في هارلي ستريت

نحن نقدم خدمة استشارية في غرف االستشارة الراقية ومن خالل الخدمات 
المخصصة في هارلي ستريت في لندن.

مركز رذرفورد في شارع هارلي ستريت يقدم االمتياز في االستشارة المرضية حيث يدير استشاريونا المستقلون عياداتهم الخاصة 
ضمن مراكز رذرفورد للسرطان وفي مجموعة فينكس هوسبيتال جروب الواقعة في هارلي ستريت.

خدمتنا االستشارية الحصرية تقع في 9 و 25 هارلي ستريت )بالشراكة مع فينكس هوسبيتال جروب( وتتيح الوصول السريع إلى 
االستشارات المبدئية أو الحصول على آراء أخرى في وسط المنطقة الطبية الشهيرة في لندن.

تتوافر الخدمة لتتيح وصواًل سلسًا لشبكة مراكزنا الخاصة لمعالجة السرطان مع استجابة سريعة ومواعيد قريبة.

إن مراكز رذرفورد للسرطان هي أول من يقدم المعالجة بإشعاع البروتون عالي الطاقة في المملكة المتحدة إلى جانب المرافق 
والتجهيزات الخاصة األكثر تطورًا وحداثة. يدير استشاريونا المستقلون عياداتهم الخاصة ضمن مراكز رذرفورد للسرطان وفي 

مجموعة فينكس هوسبيتال جروب الواقعة في هارلي ستريت.

في هارلي ستريت يتاح للمرضى الوصول إلى ما يلي )إن كان مطلوبًا( من مجموعة فينكس 
هوسبيتال جروب:

التصوير بالرنين المغناطيسي 
التصوير المقطعي المحوسب 
فحص باألشعة السينية 
مسح باألمواج فوق الصوتية 
فحص النسج المرضية 24 ساعة 
مواعيد مراجعة ومتابعة 
سكن للمرضى على نمط الفنادق 

 للمزيد من المعلومات عن خدمتنا االستشارية 
 اتصل اآلن على الرقم: 0402 210 800 )0( 44+ 

therutherford.com/international :00 أو قم بزيارة الموقع



25 Harley Street سكن للمرضى على نمط الفنادق

فريق هارلي ستريت

منطقة انتظار المرضىمنطقة استقبال
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