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تغذي التخيل
وا�بــداع لدى


طفالنا 



مقدم رعاية
وجليس أطفال٢٠٠٠٠

بها نؤدي  التي  للطريقة   نظراً 
ولطفلك، لك  ومعاملتنا   عملنا 
معنا العمل  عمالؤنا   يختار 
يعني وضماننا  التزامنا   باستمرار 
خدمات بأي  نبخل  لن   أننا 
الكامل دعمنا  طفلك  وسنمنح 

أكثر من ٣٠
مهني متخصص

 لقد اخترنا أفضل المتخصصي في
 جميع أنحاء الهند لنعهد إليهم

بطفلك لتلبية احتياجاته

أكثر من ٢٠
جائزة

مما أكثر  وأنجزنا  حققنا   لقد 
نرتكب ال  أننا  من  للتأكد   تلقينا 
القرار دائما  نتخذ  أخطاء،   أي 

المناسب  خطوة بخطة

غد جديد  أكثر اشراقا لªطفال المميزين

لمستشفى بالنسبة  قصوى  أولوية  لطفلك  المستقبلي  االستعداد   بعد 
وا
مومة ا
بوة  متعة  أيًضا  لك  ستعود  أيورفيدا.  جيفانيام  أبحاث   ومركز 
 دون الوقوع فريسة للمشاعر السلبية المتكررة التي تنشأ في . مثل هذه

المواقف مثل ا�حباط ورفض الذات والتشاؤم

د. ريشمي برامود

طبيبة برامود،  ريشمي  .د  هي  جيفانيام  وراء  الدافعة   القوة 
من مرموقة  عائلة  من  تنحدر  التي  المؤهلة   ا
يورفيدا 
لدراسة حياتها  كرست  والتي  التقليدية،   الفايدياس 
 اضطرابات النمو العصبي التي تؤثر على ا
طفال. فهي نفسها
 شخص ذو إعاقة بعد أن فقدت بصرها منذ حوالي ١٥ عاًما وهو
 ما يمثل شغفا وتفانيا ال مثيل لهما . المعاناة التي عانت منها
ساعدتها وكيف  العمر  منتصف  في  إعاقتها   نتيجة 
كونها من  االنتقال  على  الحالية  المساعدة   التكنولوجيا 
ويثق طاقته  بكامل  يعمل  بالغ  شخص  إلى  معاًقا   شخصا 
في يتمثل  الذي  حياتها  لهدف  ريشمي  د.  إدراك  ينبع   بنفسه 
االستثنائيين لªطفال  للحياة  جديدة  وفرصة  ا
مل   إعطاء 
 وآباء هم الذين يعانون من الصدمة والتوتر من عملها كخبير
جامعتها مع  وثيق  بشكل  برامود  ريشمي  د.  تعمل   طبي. 
من يعانون  الذين  لªطفال  الشامل  العالج  في  بحث   �جراء 

مشاكل في النمو العصبي

المؤسس والرئيس التنفيذي لمستشفى
جيفانيام أيورفيدا



 هل تتساءل كثيًرا عما إذا
 كان هناك خطأ ما وأنت

 تشاهد طفلك العزيز
يكبر ؟  قد تكون العالمات المبكرة للتأخر في النمو أو االضطراب

شخص إلى  الطفل  نمو  على  ضار  تأثير  له  يكون  قد   الذي 
إثارة شكوكك إلى  الواقع   بالغ ناجح ومستقل قد أدت في 
خيرات من  المبتكر  مزيجنا  خالل  من  لديك.   مزعجة 
والتكنولوجيا الحديثة  الطبية  والبحوث   ا
يورفيدا 
لفريق يمكن   ، جدواها  أثبتت  التي  وا
دوات   المتطورة 
وإدارة وعالج  وتقييم  تحديد  في  مساعدتك   جيفانيام 
 وتقديم المشورة والتوجيه وإعادة تأهيل ا
طفال الذين

يعانون من الحاالت التالية

التوحد

الشلل الدماغي
تأخر النمو العام

اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه
اضطرابات التعلم

االضطرابات السلوكية عند ا
طفال
ا�عاقات الذهنية

متالزمة داون
التشوهات الخلقية

اضطرابات التمثيل الغذائي عند ا
طفال

قسم طب ا
طفال ا
يورفيدا

ا
يورفيدا العامة

علم النفس وا�دارة السلوكية

علم أمراض النطق واللغة

العالج الطبيعي

العالج الوظيفي

عالج التكامل الحسي

التأهيل التربوي

العالج بالموسيقى

اليوغا السريرية

عيادة الصوت

التأهيل المهني

ساللم التعل



 نشر العمل البحثي في المجلة الدولية
 لعلم ا
حياء الدقيقة المتقدم والبحوث

الصحية

 العمالء الدوليون والوطنيون للتوحد
واضطرابات النمو العصبي ا
خرى

 المشاركة في معرض ميديكو لخلق
 الوعي حول إدارة مرض التوحد في

المملكة العربية السعودية

 استخدام التقنيات التي تم تطبيقها
 بنجاح لعالج اضطرابات طيف التوحد

(بروتوكول أجاستيا)

الجوائز وشهادات التقدير

 حصلت على تقدير من جمعية إدارة والية كيراال
لعملها مع ا
طفال ذوي االحتياجات الخاصة

 تكريمها كشخصية بارزة من قبل روتاري كوشين
الدولية

 تكريمها من قبل العديد من المنظمات غير الحكومية والمنظمات
ا
خرى فيما يتعلق بخدماتها المهنية والخدمات االجتماعية

حصلت على جائزة حاكم والية كيراال - ٢٠٢٢ للتميز المهني



فريق العمل

ا
طباء                                                                 أطباء علم النفس السريري                 أخصائيو علم النفس العام
أخصائيو أمراض النطق واللغة               أخصائيو العالج الطبيعي                          أطباء العالج الوظيفي المهني

التربويون والمعلمون الخاصون          المعالجون بالموسيقى                            المعالجون باليوجا
 ا
خصائيون االجتماعيون                         طاقم ا�دارة

لدينا فريق عمل محترف حريص جًدا على التعامل مع ا
طفال والتفاعل
معهم . ال شيء يجلب الفرح لموظفينا أكثر من سعادة طفلك

خدماتنا ذات القيمة المضافة

المساعدة الطبية
في حاالت الطوارئ

نضمن كما   ، لك  الخدمات  بتقديم  نلتزم   نحن 
 تواجدنا في أي وقت في حالة الطوارئ . نحن ال نتردد

في اتخاذ القرار الصحيح في أي وقت

طراز أحدث  على  والمصممة  المتميزة   مرافقنا 
أثناء وقت  أي  في  با
مان  شعوًرا  طفلك   ستمنح 
 الجلسة، وتجعله يشعر بسهولة استيعاب تدريبنا

والتفاعل معه

المرافق
المتميزة

مرافق
ا�قامة

 لدينا مجموعة من أفضل خيارات ا�قامة المتاحة.
جميع توفير  يمكنهم  الخبراء  من  فريق   لدينا 

احتياجاتك

حسب متاحة  والتوصيل  لÓقالل  مرافق   لدينا 
مسبق موعد  تحديد  يمكنك  كما   تفضيلكم، 

لÓقالل

مرافق ا�قالل
والتوصيل



مجلس إدارتنا ومجلسنا
االستشاري 

دكتور : ريشمي برامود
 المؤسس والرئيس التنفيذي لمستشفى

 جيفانيام أيورفيدا ، مروج صندوق جيفانيام
الخيري

االستشاري برامود
العضو المنتدب والمدير المالي

 دكتور : تي.بي بابوراج
IUCDS حضرة . مدير جامعة

د. دينيش ك. س. طبيب عام (ا	يورفيدا)
كاومارا بريتيا ، كلية في بي أس في كوتاكال

السيد : سريدهاران رادا كريشنان ناير
رائد أعمال مؤلف، أستاذ مساعد، موجه



رضا   العمالء

 يختارنا عمالؤنا دائم بسبب تميزنا وخاصة من خالل الطريقة التي نؤدي بها وذلك لتقديم ا
فضل لك
الدعم العمل يساعدنا على تقديم أفضل خدمات وتقديم   ولطفلك. وفي كل ا
حوال فإن تفانينا في 

الكامل لطفلك

٣٫٥ عمره  كان  الذي  ابننا  لعالج  جيفانيام  إلى   ذهبنا 
المتوسطة الدرجة  من  بالتوحد  مصاب  
نه   سنوات. 
 وخاضع للعالج منذ ١٩ شهًرا من العمر، فقد حصل على

تقدم كبير في جيفانيام بعد ٣ أشهر من العالج
كان في الغالب ال يتحدث عند مجيئه إلى جيفانيام

والعالجات المنظمة،  ا
يورفيدا  ا
دوية  العالج   باتباع 
العالج والتخاطب،  والحسية،  (السلوكية   المكثفة 
النظام خطة  واتباع  والموسيقى)   ، المهني   الوظيفي 
الدكتور توجيه  ذلك  من  وا
هم  الفردية   الغذائي 
من بالعديد  التحدث  في  ابننا  بدأ   ، رامود   ريشمي 
 الكلمات وفهم محيطه جيًدا. إنهم يؤمنون بالحفاظ
 على عالقة صحية بين ا
معاء والدماغ، وقد أدى ذلك
جزيًال شكرا  أطفالنا.  صحة  في  نهائي  تحسن   إلى 
 للدكتور ريشمي وفريق العمل المتفاني في جيفانيام

ونتطلع إلى الدعم والتوجيه المستمر

الموظفين جميع  كان  ابننا.  أجل  من  ونصف  شهرين  لمدة  مايو  شهر  في  العام  هذا  جيفانيام  بزيارة   قمنا 
 يجيدون التصرف ويعاملوا ابننا بالحب والرعاية. وقد كان العالج جيًدا حقا، وبدأنا نرى التحسن في غضون شهر.
 وقد أرشدنا الدكتور ريشمي برامود بأدوية الحمية وا
يورفيدا كانت أدوية قليلة ولكنها جيدة حقا والحظنا

تحسنا في النظام الغذائي والنوم. أود أن أوصى بهم بالتأكيد . استمروا في عملكم الرائع فريق جيفانيام

نيها كانوجيا

شاكرافارثي ف

 أتت أختي إلى هنا لخطة عالجية لمدة أربعة عشر يوما
الدكتور القتراح  وفًقا  البنها  ا
يورفيدا  عالج   من 
مشكلة أصبحت  القصيرة  الفترة  هذه  وفي   ريشمي. 
الغرباء من  خوفها  وتضاءل  السيطرة.  تحت   قلقها 
بشكل واستجابت  المزدحمة  والغرف   وا
صوات 
للدكتور شكرنا  خالص  عن  نعرب  أن  نود   طبيعي. 
رعايتهم على  العمل  فريق  ولكامل  برامود   ريشمي 
الطمأنينة بعث  في  المهنية  وخبراتهم   وتفانيهم 
سواء. حد  على  وا
طفال  اÜباء  وتمكين   والتدريب 
 نتمنى أن تكون هذه المؤسسة مكانا يبعث الراحة في
نفس من  يعانون  الذين  وا
طفال  اÜباء   نفوس 

المشكالت

دنيا أشوك



لذلك، لمجتمعنا.  الجميل  برد  دائًما  ملتزمون  نحن   ،  كشركة 

الخيرية للجمعيات  الدعم  ونقدم  الفعاليات  بتنظيم   قمنا 

 المحلية لتحسين حياة اÜخرين نؤمن أنه من المهم رد الجميل


نه يساعدنا على فهم معنى أن تكون إنساًنا

مجموعة جيفانيام الهند
مستشفى ومركز أبحاث جيفانيام أيورفيدا

 كيراال، الهند منذ عام ٢٠٠٩
جيفانيام سكيلز آند هيلثكير برايفت ليمتد

 كيراال، الهند منذ عام ٢٠٠٩

صندوق جيفانيام الخيري
 كيراال، الهند منذ ٢٠٠٥
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