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مستشفيات شليسفج هولستاين الجامعيةمرحبًا بكم في   
 

 معهد 26 مستشفى و 51اين الجامعيه هي واحده من أآبر المستشفيات األوربيه حيث تضم مستشفيات شليسفج هولست
 حالة والده 3000 الف مريض باألقسام الخارجيه والداخليه إلى جانب 340 سرير وتقدم الرعاية الطبية ألآثر من 2400و

.لرعايه المنفرده لكل مريض على حداتوفر المستشفيات الخدمات الطبية الحديثة فى جميع التخصصات وتهتم با. سنويا  
 

 أستاذا جامعيا في مجاالت األبحاث 170 آالف موظف بالمستشفيات الجامعية، منهم 10يساهم فريق طبي من حوالي 
والتعليم والتمريض في إآتساب هذه الشهره العالميه بفضل توفر اإلمكانيات الهائله ألعلي مستويات العلم والبحث في آل 

ولذلك فإن بمقدور المستشفيات التطبيق المباشر ألحدث اإلختراعات والتقنيات العلميه الحديثه  في . يل ولوبيكمن مدينتي آ
وعلى سبيل المثال ال .  التشخيص والعالج وخصوصا في مجال األمراض المستعصيه والتى لم يكتشف لها عالج حتى اآلن

:ه عالميه متميزه في المجاالت التاليهالحصرفإن مستشفيات شليسفج هولستاين الجامعيه لها خبر  
 

طب زرع األعضاء خاصه الكبد والكليه وذلك من متبرعين أحياء الى المريض•      
طب األورام الخبيثه والخاليا الجذعيه•      
طب وجراحة األعصاب خاصه بدائل عالج داء بارآنسون واضطراب الحرآه العصبي•      
الطب وجراحة القلب خاصه لألطف•      
طب اإلنجاب وتشخيصات ماقبل الوالده•      

 
 
 

القسم الدولي : خدمة المريض  
قوم القسم الدولي في مستشفيات شليسفج هولستاين الجامعيه بتقديم الخدمة الطبية المتميزه للمرضى القادمين للعالج من ي

.الخارج  
ه بمستشفيات شليسفج هولستاين الجامعيه وآذلك  يقوم العاملون بالقسم تعريف المرضى على اإلمكانيات الطبية المتعدد

.يساعد في إتمام اإلجراءات اإلدارية والتنظيمية المتعلقه بالعالج في الخارج  
عالوه على هذا فإننا .  آذلك نمد األطباء والمعاهد الطبية بالخارج بالمعلومات الالزمة عن اإلمكانيات الطبية بمستشفياتنا

. مستشفي ومعهد تابع لنا70خصائين من أآثر من نقوم بتوفيرالمرافقين واأل  
. نحن في إنتظارإستفساراتكم لنجيب عليها بكل سرور  
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 في العالج إمكانيات عن اإلستعالم وترغبون بألمانيا للعالج تخططون هل
الجامعية؟ هولستاين شليسفج مستشفيات  

 
 الروتينية اإلجراءات من همجموع يتطلب بالخارج فالعالج. مشورة من تطلبونه ما آل ونقدم بمساعدآم نقوم ترحاب بكل

:بخطوة خطوة هذا إتمام في نساعدآم ونحن والتنظيمية  
 
 
   تساؤلكم  -1 
.بالتفصيل المرضية حالتكم يصف حديث طبي تقرير لنا ترسلوا أن العالج عن بالسؤال الدولي للقسم التوجه عند نرجوآم    
 

إجابتنا  -2  
 بنوعية إنفراديًا عرضًا نقدم آذلك. للعالج وإقتراحاتهم تقديراتهم بتقديم المختصة األقسام تقوم المقدم الطبي التقرير على بناء

.وتكاليفه لمدته أولي وتقدير العالج  
 

الموعد  -3  
 بتحديد يقوم الذي الدولي القسم لدى التسجيل نرجوآم الجامعية هولستاين شليسفج مستشفيات في العالج إخترتم حال في

.ممكن وقت بأسرع المختصين األطباء لدى العالج موعد  
 

  التكاليف  -4
 لتكاليف الشخصي تحملكم حال في. بالدفع المتكفلة الجهة أو الكفيل من مالي ضمان لخطاب بحاجة فإننا العالج بدء قبل

.الحساب تحت مالي مقدم بدفع نرجوآم فإننا العالج  
 

الفيزة أو التأشيرة  -5  
 والذي مستشفياتنا إلى العالج رحلة يؤآد توصيه بخطاب نمدآم فسوف األلمانية لألراضي دخول لتأشيرة إحتياجكم حال في

.وطنكم في الموجودة األلمانية القنصلية او السفارة من التأشيرة بطلب ترفقونه  
 

السفر  -6  
 أو) Kiel (آيل يف  مستشفياتنا ىلأ مكلقنب موقن فسوف القطار أو بالباخرة أو هامبورج لمطار بالطائرة وصولكم بمجرد
).Lübeck (لوبيك  

 
المتزجم  -7  
. والممرضين األطباء فريق مع التفاهم لتسهيل المترجمين لكم نوفر لوبيك و آيل مدينتي في  

  
التكاليف  -8  
  .التكاليف بنود بكل تفصيلية قائمة إعداد يتم اهللا بإذن العالج إتمام بعد

 
 بناءًا للمرافقين برنامج تنظيم في العون تقديم يسعدنا آما. لمترجم اجةبح آنتم وإن وصولكم بموعد مسبقًا أعلمونا فضلكم من
.رغبتكم على  

 
 
 

:العنوان على بنا اإلتصال برجاء  


