األجواء العامة

شهادات االعتماد  /عالقات التعاون

غرف مرضانا موجودة في األجنحة الجانبية الحديثة بالمبنى األساسي ،وكل
ٌ
مجهز بشرفة صغيرة تطل على حديقة شاسعة تحيط بمشفانا مكونًة سيا ًجا
منها
أخضر.
ٌ
مجهز
الغرف ذات السرير الواحد والسريرين الودودة والمشرقة ،كل منها
بحمام ،كما أن التلفزيون والتليفون يدخالن ضمن التجهيز المعياري لكل منها.
المشفى مزود بكشك يقدم عرضًا غنيًا بالتنوع ،وبه كافيتيريا ومصفف شعر
ومكتبة صغيرة.
وباإلضافة إلى ذلك فإن المساحة الخضراء التابعة للمشفى والبالغة مساحتها 38
هكتار تضم كنيسة والعديد من إمكانيات المبيت ألقارب مرضانا.
وسعيًا منّا لتحقيق صالح مرضانا ،خارج نطاق الرعاية الطبية ،فقد قمنا بإنشاء
شبكة اتصال جيدة في جاوتنج ،حيث تتطوع „السيدات ال ُخضر“ عدة مرات
أسبوعيًا لقضاء بعض الوقت مع مرضانا  -سواء إلجراء محادثات معهم أو
القيام بمهام صغيرة لهم أو تقديم خدمات اإلرشاد أو المرافقة .كذلك فهناك
شخص مسؤول عن الدفاع عن المرضى ومتطلباتهم ،وهو يساندهم بما لديه من
قول وفعل.
ونحن ،الفريق المكون من أكثر من  500عامل عالي التأهيل ،كل ما يهمنا هو
أن تكون إقامة مرضانا لدينا مريحة بقدر اإلمكان .لذا فإننا دائ ًما ما نسعد بتلقي
أي اقتراحات ورغبات منك ،حيث ننظر فيها ونتعامل معها على محمل الجد.
في النهاية يحتل المريض بؤرة اهتمامنا!

المسار التعليمي للمرضى „المسالك الهوائية“
في المسار التعليمي للمرضى „المسالك الهوائية“ يحصل المرضى ،وأيضًا
الزوار ،على معلومات عن الرئة وأدلة إرشادية خاصة بتقنيات التنفس .هذه
التدريبات يسهل تعلمها واكتسابها ،والغرض منها توفير الدعم الالزم ألولئك
الذين يعانون من أمراض في الرئة أو المسالك الهوائية ،من أجل تقليل ضيق
التنفس وزيادة قوة التحمل .يتمثل الهدف من كل التدريبات في أن يحصل
المريض على استقالليته ويكتسب تقنيات المساعدة الذاتية.

العنوان
عيادات أسكليبيوس المتخصصة في ميونيخ-جاوتنج

مركز المسالك الهوائية وجراحة الصدر
Robert-Koch-Allee 2 ▪ 82131 Gauting
info.gauting@asklepios.com
البريد اإللكتروني:
www.asklepios.com/gauting
الموقع اإللكتروني:
089 85791-0
االستقبال :تليفون:
089 85791-1006
فاكس:

استقبال المرضى

تخصص المسالك الهوائية :تليفون:
جراحة القفص الصدري :تليفون:
تخصص األمراض المعدية :تليفون:
طب المسنين للمسالك الهوائية تخصص
الرعاية التسكينية :تليفون:
طب النوم :تليفون:

www.asklepios.com

089 85791-1010
089 85791-1020
089 85791-1030
089 85791-3131
089 85791-5301

Gesund werden. Gesund leben.

االستعالم

عيادات أسكليبيوس المتخصصة
في ميونيخ-جاوتنج
مركز طبي معترف به متخصص في الشعب الهوائية
والرئة والقفص الصدري

Fachkliniken München-Gauting

معلومات مختصرة

العالج

تضم عيادات أسكليبيوس المتخصصة في ميونيخ-جاوتنج العيادة المتخصصة في
سريرا .ويندرج
الرئة األكبر على مستوى بافاريا ،حيث أنها مجهزة بعدد 268
ً
المركز الطبي المتخصص في الشعب الهوائية والرئة والقفص الصدري الوحيد
المعترف به من الحكومة البافارية المحلية ،ضمن أفضل  5عيادات متخصصة
في األمراض الرئوية على مستوى ألمانيا.

إلى جانب العالج باألدوية فإننا نلجأ أيضًا إلى القطاع الكلي للطرق التدخلية،
ً
مثل العالج بالليزر أو عمليات زرع الدعامات .نحن نعمل في إطار الجراحة
الصدرية بتقنية الفتح وبأدنى قدر من التدخالت الغازية.
عرضنا العالجي اتسع ليشمل وحدة خاصة بالتنفس الصناعي طويل المدى
والمنزلي (مركز فطام معتمد) ،تلك التي تم ضمها لطب العناية المركزة متعدد
ً
مركزا للعناية باضطرابات انتظام التنفس الليلية
التخصصات ،كما يشمل أيضًا
(معمل نوم معتمد من الجمعية العامة ألبحاث وطب النوم  )DGSMوخدمات
عالج اآلالم.

تكمن قوتنا في القدرة على تشخيص األعراض المرضية المعقدة التي تصيب
الرئة والقفص الصدري بكفاءة عالية وعالجها باشتراك مختلف التخصصات،
ويرجع الفضل في ذلك إلى اتباع الطرق الطبية اإلبداعية والتعاون الوثيق بين
األقسام التخصصية.
نحن نوفر لمرضانا الرعاية الطبية المثلى من خالل تطبيق أحدث طرق
التشخيص والعالج :نحن المستشفى التعليمي التابعة لجامعة لودفيج ماكسيميليانس
في ميونيخ ،ومشفانا تمثل جز ًءا من مركز المسالك الهوائية الشامل (- )CPC
وهو اتحاد بحثي ناشط في مجال مداواة الرئة .وباإلضافة إلى ذلك فإننا نتعاون
مؤسسات بحثية شهيرة في داخل البالد وخارجها ،كما أننا عضو في مركز أورام
الرئتين المعتمد في ميونيخ.
وإلى جانب ما نقدمه من رعاية طبية عالية الجودة وذات قيمة عالية للمرضى
وعمل بحثي متميز وخدمة تعليمية شاملة ،فإننا نضع نصب أعيننا أيضًا عاملي
اإلنسانية والجو األسري الحميمي.

نقاط القوة الطبية
■علم الحساسية
■أمراض الرئة االنسدادية المزمنة
■عدوى المسالك التنفسية والرئة
■طب العناية المركزة
■التنفس الصناعي على المدى الطويل والمنزلي
■الرعاية الطبية التسكينية
■المسالك الهوائية
■طب المسنين الحرج للمسالك الهوائية
■جراحة القفص الصدري
■علم األورام الصدرية
■طب النوم
■الفطام

طب التشخيص
■معمل الحساسية
■التشخيص التفريقي
ً
شامل كل المحاور األساسية
■طب المعامل
بما في ذلك المعمل المرجعي لمنظمة الصحة العالمية لداء الدرن
■وظيفة الرئة واختبار الجهد القلبي
■علم أمراض الرئة
■الطب النووي مع كاميرا النطاق الكبير وأيضًا
التصوير الومضي الجوي
■التصوير المقطعي المحوسب باإلصدار البوزيتروني PET-CT
■الطب اإلشعاعي مع التنظير المحوسب الحلزوني Spiral-CT
■قسطرة القلب األيمن
■التشخيص بالموجات فوق الصوتية
■التنظير الصدري الداخلي ،بما في ذلك الكشف بالموجات فوق الصوتية داخل
القصبات وتنظير الصدر المدعوم بالفيديو

في عيادتنا اليومية لعالج األورام لدينا إمكانية توفير جزء من الرعاية الطبية
لمرضانا في العيادات الداخلية.

خدمات أخرى
■عالج التنفس
■العالج الحركي/العالج الطبيعي
■الرعاية النفسية الكاثوليكية واإلنجيلية
■طبيب النفس السريري
■الخدمة االجتماعية

