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آيـــورفيـــدة

Ayurveda

فحيــث أننــا ال نســتطيع فــرك جســمنا الداخلــي ،يجــب علينــا تعلــم كيفيــة
تطهيــر أنســجتنا وأعضائنــا وأنفســنا .وذلــك فــن األعشــاب

Focuz Ayurcentre
- An epitome of quality healthcare

Focuz Ayurcentre is created out of knowledge,
commitment and foresight of a team of Ayurvedic doctors
to provide quality healthcare. The physicians at Focuz
Ayurcentre, by virtue of their deep understanding on the
concepts of Ayurveda, are capable of adapting the ayurvedic
treatments to suite the impending healthcare needs of the
people. The State-of-art infrastructure facilities, patient care
services are on par with international standards. Customized
treatment protocol, individual based on understanding their
specific needs. Focuz Ayurcentre offers the perfect setting to
get healed and revitalized

 -د  /سيباستيان بول

أيــور يعنــي الحيــاة وفيــدا يعنــي العلــم .فكلمــة أيوفيــدا
يعنــي علــم الحيــاة .وهــو مــن أقــدم األنــواع مــن األنظمــة الطبيــة
الموثوقــة علميافــي العالــم ،مــع ســجل طويــل لخبــرة العــاج.
طــب األعشــاب ليــس ألجــل عــاج األمــراض فحســب ،بــل يبقــى
للوقايــة مــن األمــراض أيضــا .هــو يختلــق جــوا مناســبا لتطهيــر
الجســد الطبعــي ،مــن حيــث يتــم اســتئصال جميــع األنــواع
مــن عــدم الموازنــة الســمومية ،وتمكيــن الجســد الســتعادة
المقاومــة الطبعيــة ،وتحقيــق الصحــة الجيــدة.

"Because we cannot scrub our inner body we
need to learn a few skills to help cleanse our tissues,
"organs, and mind. This is the art of Ayurveda
- Dr. Sebastian Pole
Ayur means life and Veda means Science. Thus,
Ayurveda means "The Science of Life". It is one
of the oldest scientific medical systems in the
world, with a long record of clinical experience.
Ayurveda deals not only curing but also prevention
of diseases. It creates an environment for purifying
the body naturally, which eliminates all toxic
imbalances, enabling to regain natural resistance
from diseases and attain good health.

مستشفى فوكاز آيور سنتر للعالج باألعشاب
تــم تأســيس مســتفى فوكــز للعــاج باألعشــاب ،بالجمــع بيــن العلــم
وااللتــزام والبصيــرة مــن قبــل أطبــاء األعشــاب الماهريــن ،ألجــل تقديــم عــاج
باألعشــاب مــع الجــودة والتميــز .األطبــاء هنــا ،مــع خبرتهــم الطويلة فــي مفاهيم
الطــب باألعشــاب ،يبقــون نشــاطين فــي مجاالتهــم المعينــة مــن خــال التقديــم
باألنــواع المتنوعــة للعــاج باألعشــاب ،ممــا تناســب متطلبــات النــاس الصحيــة
المختلفــة.
فمــع التســهيالت األكثــر تميــزا بالمستشــفى ،نحــن نقــدم أفضــل الخدمــات
الصحيــة طبقــا للمقاييــس العالميــة .مستشــفى فوكــز تقــدم أنســب الوضــع
للشــفاء والتنشــيط.
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Knee Clinic – Redefined

عيادة الركبة







احتكاك الركبة
اإلصابات الرياضية
التهاب مفاصل الركبة
تمزق الغضروف
تلين الغضروف
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Osteoarthritis
Sports injuries
)Arthritis (Knee
Meniscal Tear
Chondromalacia Patella







BONES AND JOINTS
عيادة العظام والمفاصل

مستشــفى فوكــز العشــبي يهــدف إلــى تجديــد خاليــا
عظامــك عــن طريــق يتكــون مــن اســتراتيجيات متعــددة،
وذلــك لجعــل تحركاتكــم إلــى األمــام بثقــة.

Focuz Ayurcentre aims at rejuvenating
your bone cells in a multi-strategic way to
make you move ahead with confidence.

Neck and Back - Get BACK to your Best

SPINE CLINIC
عيادة العمود الفقري

Focuz Ayurcentre have colloborated ayurvedic treatment
modalities in a scientific way to get accurate and definite
relief from neck and back pain.

 إلعادتك إلى شكلك األحسن،عالج الرقبة والظهر
يعتمــد مستشــفى فوكــز العشــبي علــى نمــاذج مختلفــة مــن العــاج
 ألجــل تحقيــق التخفيــف الدقيــق مــن آالم،باألعشــاب العلمــي متعــدد األبعــاد
الرقبــة والظهــر

We Manage






Lumbar spondylosis
Disc Prolapse
Spondylolisthesis
Cervical myelopathy
Spondylolysis

تعــالـــج
آالم الفقرات القطنية
هبوط الديسك
واالنزالق الغضروفي
االنزالق الفقاري
اعتالل نخاع الرقبة
مرض الفقار
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Do you feel





Pain, numbness, tingling sensation /weakness
Inability to bend /straighten your back
Intense pain aggravation on raising up/sneezing/coughing.
Progressive loss of strength/weakness in one /both arms and legs.

هل تشعر؟
 الضعف، الخدر،باأللم
أو عدم القدرة على انحناء أو آالم الظهر
 أو عند العطس أو السعال،أو آالم الظهر أثناء الوقوف
الفقدان التدريجي للقوة أو الضعف المتطور
في الرجلين أو الساقين
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Out of rich experience in this field, we suggest that our
specialised ayurvedic treatment protocol can effectively
treat more than 80% of those cases suggested for surgery.

 مــن األمــراض% 80  نصــرح بــأن،وحســب خبرتنــا الكثيــرة
التــي ال تشــفي إال بالعمليــة يتــم شــفاؤها عــن طريــق نماذجنا
.للعــاج باألعشــاب المخصــص

‘LOWBACK ACHE is the most common
ailment treated,
You don’t always need a surgery to
stop the pain.’

األلم في أسفل الظهر هو أكثير
 وال،شيوعا من األمراض المعالجة
.تتطلب دائما إلى عملية لشفائها
Focuz Ayurcentre
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NEUROREHABILITATION
- Brain and Nerves

الصدمات والحوادث
(نجعلك تتحرك)

وعندنــا فــي مستشــفى فوكــز العشــبي ،موجــود طاقــم
متعــدد األبعــاد متكــون مــن المخصصيــن الخبــراء ،يعالجــون
الســكتة بطريقــة موحيــة ،وذلــك عــن طريــق برنامجنــا الخــاص
إلعــادة التأهيــل مــن الســكتة .نســتفيد لذلــك مــن روائــع طــب
األعشــاب فــي مجــال إعــادة الـــتأهيل العصبــي ،مصحوبــة مــع العــاج
الطبيعــي ،والعــاج الوظيفــي ،وعــاج النطــق ،واالستشــارة للقيــام
برعايــة المرضــى بطريقــة كليــة.

)!(WE KEEP YOU MOVING

إعادة تأهيل العصبي

STROKE / TRAUMA

We at Focuz ayur centre have perfected a complete
neuro-rehabilitation programmeleveraging the
strength of ayurvedic treatment and integrating
it with state-of-art physiotherapy, occupational
therapy, speech therapy and counselling to take
care of the patients in a holistic manner.

Focuz Ayurcentre
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Focuz ayurcentre’s tradional approach pampers
your newborn’s health along with destressing you
from responsibilities as a mother and helps to regain
your health and fitness.

n Uterine prolapse n Pcod n Cervical erosion
n Leucorrhoea n Endometriosis n Infertility
n Adenomyosis

عيادة النساء والرعاية قبل الوالدة وبعدها
الطريقــة التقليديــة لمستشــفى فوكــز العشــبي تدلــل صحــة
موليدكــن الجــدد ،إضافــة إلــى تخليــك مــن مســؤولياتك حتــى تســتدعي
صحتــك واللياقــة البدنية.نقــدم أفضــل التســهيالت والغــرف الخاصــة
بكــن إلقامتكــن المريحــة فــي المركــز بــإذن اهلل.
رحمي  nمتع ّدد التكيس المبيضي
رحمي  nالّيف
 nتدلّي
ّ
ّ
 nتأكل العنقي  nعقم  nانتباذ بطاني
ي
ّ
رحمي  nعضال غ ّد ّ
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(فرص أحسن لألطفال مع اضطرابات النمو)

WOMENS CLINIC
- Post Natal Care

CEREBRAL PALSY

هذه الطريقة الموحدة تقوم بتطوير
كبير في النتائج لعالج حاالت ال تستجيب
لطريقة واحدة من العالج ،كما تمكنهم
بشكل فذ على تطوير قدراتهم للحياة
العادية.

Give special children a better chance in life

تصحين يا األمهات!!

الشلل الدماغي

Stay Fit Mothers

This unique integration speeds
up the process of recovery and
offers unparalleled benefits to
the patients and caregivers.

OBESITY - Weight Reduction

لط
كا
ل

Ayurveda shines in its capacity to distil a host of complex maladies
into an elegantly simple collection of qualitative patterns which help
to illuminate a clear path towards healing for each individual.

تخفيف الوزن

WELLNESS PROGRAMMES

تقوية ،للتجديد
سالمة ،للتحكم على الضغوط التوتر
طهارة ،إلزالة السموم
راحة ،للتخلص من التوتر

TAKWIYA - rejuvenation
SALAMA - stress
TAHARA - detoxification
RAHA - Relaxation

عيادة التجميل
وتقليل العمر







ة






شيخوخ Ge

طــب األعشــاب يلمــع فــي أوســاطه خاصــة لصفتــه قــادرا علــى تحويــل األمــراض
المتعقــدة إِلــى مجموعــة مــن المميــزات الجســدية والروحيــة مــن حيــث يفتتــح أمــام
المريــض طريــق مســتنير يــؤدي إلــى شــفائه.

برامج صحية

عيادة تقليل العمر وتعبيد الشيخوخة
عيــادة لعمليــات وجهيــة ،تقشــيرات كيماويــة ،أقنعــة لتقليــص التجعدات؛ممــا
تســاعدك علــى إعادتــك إلــى مظهــرك الشــبابي الحيــوي.
عيادة الصبغ
تســاعدك علــى تخفيــف وإزالــة التغييــرات اللونيةواصطباغــات بشــكل واضــح،
مثــل النمشــات علــى الوجــه ،التصبغــات ،الكلفــات.
عيادة حب الشباب
تزيل المشاكل الحالية ،كما تكافح الندوب المستقبلة إن شاء اهلل.
عيادة الشعر
عــاج لتســاقط الشــعر ،قشــرة الرأس،شــعر رقيــق؛ وإزالــة الشــعر الغيــر مرغــوب
فــي الوجــه واألجــزاء األخــرى باســتخدام نظــام س.إتــش.ر .األكثــر حديــث.
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SHED YOUR EXCESS FAT NATURALLY
تنجح من دهنك الزايد بطريقة طبيعية
clinical
cosmetology

 Anti-Aging Clinic
Includes a wide variety of Photo Facials, Medical Peels, Wrinkle
Reduction Masks etc., which helps to retain the youthful look.
 Pigment Clinic
helps to visibly reduce discolorations and pigmentations like
freckles, under eye darkness, melasma etc.
 Acne Clinic
Heals existing lesion, prevents scarring
 Hair Clinic
For Hair Fall, Dandruff, Thinning of Hair, unwanted Hair on
Face and body with ultra modern SHR system.
Focuz Ayurcentre
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روماتيزم








التهاب المفاصل الروماتويدي
التهاب المفاصل  -سلبي المصل
مجموعة الحمامات الدمي
متالزمة جوغرن
إلتهاب المفاصل الصدفي
إلتهاب المفاصل المتسبب بالفيروسات

وهــذه الطريقــة يســاعدنا علــى حــركات المفاصــل
كمــا تلعــب بــدوره الفعــال فــي تقليــص األدويةلقمــع جهــاز
المناعــة والمنشــطات.

Our experienced team at Focus ayur
centre offer comprehensive ayurvedic
treatment for

Rheumatoid Arthritis
Polyarthritis – Seronegative
Systemic Lupus Erythematosis
Sjorgen’s Syndrome
Psoriatic Arthritis
Post Viral Arthritis








This approach helps to improve joint
function and gradually withdraw DMRD’s and
steroid which have long term complication.

الصدفية
يمكننــا أن نعالــج مــرض الصدفيــة
بشــكل فعــال عــن طريــق عــاج
بانجاكارمــا ،الــذي يضمــن علــى نمــاذج
مختلفــة مــن العــاج باألعشــاب
الهادفــة إلــى تطهيــر الكامــل للجســد
واإلزالــة الناجحــة للســموم مــن
ا أل نســجة .

Psoriasis
Psoriasis can be effectively
treated through panchakarma
therapies ,which includes ayurvedic treatment methods for the
complete detoxification of the
body and successful elimination
of harmful toxins from the body
fluids.

نعالج أيضا:
 رعاية البشرة
 رعاية التجميل  -حب الشباب،
والتهابات جلدية
 قشرة الرأس
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 SKIN CARE
 BEAUTY
– Acne, pigmentation.
 DANDRUFF

شفاء أحسن ،للمصالح المتبقية

طاقمنــا الخبيــر فــي مستشــفى فوكــز العشــبي يقــدم
عالجــا شــامال باألعشــاب لألمــراض مثــل:

Rheumatology

SAFER CURE FOR LONG TERM BENEFITS

يساعد هذا اإلسلوب على تحسين إلتهاب المفاصل بشكل تدريجي وطويل المدى.

EECP - Enhanced External Counter Pulsation

عيادة إ.إ.سي.في ( .تزويد النبض الخارجي )

Preventive treatment for stroke and heart attack.
Patient can lead a normal life during the treatment period.
Reduction of medicines.
No blood loss and Pain.
Increases LVEF by recovering some of the damaged part of
heart.

مصالح عالج إ.إ.سي.في.
Í
Í
Í
Í
Í
Í

Íهو عالج مانع للسكتة الدماغية والنوبة القلبية
Íيمكن للمريض حياة عادية في مدة العالج نفسه
Íتقليل استخدام األدوية
Íخالي من ضياع الدم
Íخالي من األلم
Íزيادة ( LVEFمقياس الدم المطرود من البطين اليساري)
تبعاإلعادة بعض من األجزاء المصابة من القلب.

ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ








Coronary artery disease/block
إنسداد الشريان التاجي
Cerebrovascular ischemia/stroke.
السكتات الدماغية
Peripheral vascular disease
األمراض الدماغية المحيطية
Primary hypertension
ارتفاع ضغط الدم األولي
Diabetes mellitus
السكر
Persistent symptoms
العالمات اإلبتدائية
after CABG/Angioplasty
بعد القسطرة أو العملية قلب
المفتوح








عيادة القلب واألمراض القلبية

Advantage of EECP therapy

هل تعاني من:

Useful for treating

CARDIAC CARE

إ.إ.ســي.في .هــو إجــراء ميكانيكــي غيــر شــقوقي قــادر علــى تقليــل عالمــات الذبحــة
الصدرية،عــن طريــق التســريع لســيل الــدم اإلكليلــي فــي المناطــق القلبيــة التــي تواجــه
قلــة جريــان الــدم .وعنــد هــذا العــاج ،يتــم ربــط األصفــاد الضغطيــة حــول الرجليــن فــي
التزامــن مــع نبضــات القلــب .هــذا يقــوم بتســريع جريــان الــدم بكثيــر خاصــة إلــى القلــب،
كمــا يزيــد الســرعة الدمويــة ،ويقــوم بتنعيــم الطبقــات الداخليــة ومنــع اإلمكانيــة مــن
إنســداد القلــب فــي المســتقبل .يقــوم إ.إ.ســي.في .بإنشــاء طــرق جديــدة حــول الشــريان
المســدودة عــن طريــق توســيع جوانبهــا .ومــن الجديــر بالذكــر أن هــذه األجــزاء الزائــدة
مــن الشــريان موجــودة هنــاك منــذ الــوالدة ،وعندمــا يتــم ضغطهــا تفتــح وتصبح مســيال
بديــا للــدم ،ولهــذا الســبب يتــم اإلطــاق عليــه بالجراحــة االلتفافيــة الطبيعيــة.

EECP (Enhanced External Counter Pulsation) is a non-surgical,
mechanical procedure that can reduce the symptoms of angina
pectoris, by increasing coronary blood flow in areas of the heart
that lack blood flow. This promotes blood flow throughout body
and particularly to the heart. EECP develops new pathways
around blocked arteries in the heart by expanding collaterals.
These collaterals were present since birth as a natural reserve.
When opened by this pressure treatment they serve as a bypass
for blood supply to the heart. For this reason, it is often called
the natural bypass.

Focuz Ayurcentre
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EYE & ENT CLINIC

عيادة العين واألذن واألنف واللسان
Eye
???Do you have

ENT

Hazy or blurred vision
Pain and swelling in and around eyes
Itching and redness or burning sensation
Glare caused due to light or exposure to sun
Small spots floating through the field of vision

We Manage...
Headache&Migraine
Allergic rhinitis & Sinusitis
Nasal polyps, Anosmia&Deviated nasal septum
Tonsillitis and adenoids
Hearing loss, Otitis media













عيادة العيون
هل تعاني من:

عيادة األنف واألذن والحنجرة
تــعـــالـــج:

 البصر الضبابي أو الغير واضح؟

 الصداع والصداع النصفي

 أو األلم والتضخم في العيون أو حولها؟

 التهاب مخاطية األنف والجيوب األنفية

 أو شعور التحكك مع االحمرار أو االلتهاب؟

 األورام الحميدة ،فقد إحساس الشم ،انحراف الحاحز األنفي

 أو توهج العين لسبب التعرض للضوء أو الشمس؟

 التهاب اللوزتين واللحمية

 أو النقاط الصغيرة المتحركة عندما تنظر؟

 ضياع السمع ،التهاب األذن الوسطى

| Diabetic retinopathy | Progressive myopia | Cataract | Dry eye
syndrome | Uveitis | Glaucoma | Astigmatism | Refractive error

تــعـــالـــج:
11
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We Manage...

اعتالل الشبكية السكرية | قصر النظر المتطور | عالج الساد | متالزمة عين جافة | التهاب
العنبية | مرض ماء األزرق | مرض الالنقطية | خطأ االنكسار الضوئي | اإلنحراق البصري

DENTISTRY
Our Dental Department is all set to become the perfect answer to the
impending dental care needs of the people.

طب األسنان
IMPLANT DENTISTRY

ROOT CANAL

معالج حديثة للزرائة األسنان

طريقة معالجة األسنان بخاتم قنات الجذر

FLEXIBLE DENTURES

TEETH WHITENING

معالجة تثبيت األسنان المرنة النزوعة

طريقة معالجة األسنان بتبييض األسنان

األســـنان المرنـــة

SMILE DESIGN

تبييض األسنان

ORTHODONTICS

تصميم االبتسامة

تقويم األسنان

معالجة لتحسين االبتسامة

طريقة معالجة مشاكل اعوجاج األسنان

CROWN & BRIDGE

TOOTH JEWEL

طريقة معالجة تثبيت األثنان الثابتة

للتجمل
تثبيت الجواهر في األسنان
ّ

التقويم والجسر

DENTAL CLINIC
عيــــادة األســـنـان

وطيدة السنية المغروسة

قنــاة الــجذر

قســمنا لطــب األســنان هــو مركــز شــامل لجميــع متطلبــات النــاس المتبقيــة
المتعلقــة باألســنان

جواهر األسنان

Focuz Ayurcentre
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Anal Diseases

األمراض الشرجية

| Piles (Haemorrhoids) | Anal Fistula | Anal Fissure

| البواسير | النــــاســور | مـرض الشــــرخ

ANO-RECTAL CLINIC
عيادة األمراض الشرجية

Inflammatory Bowel Disease (IBD)

التهاب األمعاء

 Ulcerative colitis
 Crohn’s disease
 Irritable Bowel Syndrome (IBS)

 التهاب القولون التقرحي
 مرض كرون
 متالزمة األمعاء المتهيجة

OUR SPECIALITY TREATMENT
KsharsutraTherapy : Ksharasutra is a cotton thread coated with organic alkalies .It is an
effective Ayurveda management of anorectal diseases like piles, fissure-in-ano and fistulain-ano. The mechanical action of the thread and the chemical action of the drugs coated
collectively do the work. They combinely exert a powerful debridement effect and induce
healing by the fresh and healthy granulation tissues.

عالجنا الخاص لهذه األمراض
 هــو عبــارة عــن عــاج يتــم إجــراؤه باســتخدام قطعــة مــن قطــن مطلــي بالقلويــات:عــاج كشاراســوترا
 وفــي هــذا العــاج. شــرخ وغيرهــا، ناصــور، وذلــك عــاج فعــال جــدا بالنســبة إلــى عــاج األمــراض مثــل البواســير،العضويــة
 وهــذا األســلوب المــزدوج يقــوم بإجــراء.يتــم التأثيــر مجموعــا بيــن كل مــن حركــة القطــن والفعاليــة الكيماويــة للقلويــات
. كمــا يحــث علــى شــفائها عــن طريــق النســائج الحبيبيــة،تنضيرفعــال علــى األجــزاء المصابــة

Advantages:






The procedure is non-invasive and safest amongst currently available procedures.
Minimal chances of infection.
Extremely low rate of recurrence.
No painful dressings required.
One can perform his/her routine activities within 12-24 hours.

التهاب األمعاء
اإلجراء األكثر سليما وغير شقوقي عبر األساليب والطرق المتوفرة حاليا
أقل اإلمكانية للعدوى
أقل اإلمكانية للتكرر مرة ثانية
ال يقتضى تمضيدا مؤلما
 ساعة24-12 يجعل المريض يبدأ حياة عادية من خالل
Focuz Ayurcentre
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KSHEERADHARA*

)كشيرادارا (شنق الحليب

KADEEVASTHI*
عالج الظهر
SHIRODHARA*
)شيرودارا (شنق طبي رأسي

OUR TREATMENT
MODALITIES
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Services & Facilities
zz The State-of-art infrastructure facilities, patient care services are
on par with international standards.
zz Featuring beautifully designed rooms and suites, complimented
with cutting edge technology and amenities, guarantee a truly
pleasurable stay.
zz 24 / 7 doctors on duty.
zz Physiotherapy Unit
zz A special therapeutic diet, diet recommendations specific to each
individual.
zz Multi language skilled assistance.
zz Travel desk assistance and Site seeing arrangements
zz Majlis
zz Prayer Hall
zz Free WiFi ... etc

الخدمات والتسهيالت
 ورعايــة المرضــى طبقــا للمفاهيــم الدوليــة مــن الجــودة،تســهيالت أكثــر حديثــةz
واالمتيــاز
 مصحوبة مع تقنيا فذة توعدك إقامة رائعة،غرف فاخرة جميلةz
أطباء متوفرين على مدار الساعةz
وحدة العالج الطبيعيz
 ويتم اقتراحها لكل شخص معينا،نظام الغذاء الصحيz
توفير المرافقين المتكلمين بالعربيةz
خدمة العمالء باللغة العربيةz
 كوشن، تيكدي، مونار- قسم السياحة واألسفارz
مجلسz
مصلىz
واي فاي مجاناz

z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

Focuz Ayurcentre
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 كالكوت،مستشفى فوكز العشبي
Kakkanchery, Behind KINFRA,
Near Calicut Airport, Malappuram,
Kerala, India - 673 634
16
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،  خلف كنفرا، كاكنشيري
بجوار مطار كاليكوت الدولي
673 634 :  رمز البريد،  الهند، كيرال
X-DESIGNO / 9562671418

