التعافي وإضافات أخرى كثيرة

P r i v i t a – المستشفى الفندقي المتميز

privita
Komfortklinik Lindau
Gemeinsam für Gesundheit

مرح ًبا بك في

Asklepios Privita
Komfortklinik Lindau
التعافي في أجواء راقية  -هذا هو ما تمثله مستشفى "."Asklepios Komfortklinik Lindau
يجمع مفهومنا بين الجودة الطبية المتميزة والتجهيزات عالية الجودة والخدمة من الطراز األول.
هدفنا هو أن نوفر لك إقامة مريحة وسلسة لدينا في المستشفى ،ومعيار الجودة الخاص بنا ذو الخمسة نجوم
يضمن لك الراحة والخصوصية ،وكذلك االستمتاع بالرعاية الطبية والشخصية من خالل موظفينا ذوي الخبرة.
نحن نهتم بصحتك!

يوهان باخماير
المدير التنفيذي

بينيديكت بينتيله
مدير قسم التمريض

أ .د .أولريش شوفيل
المدير الطبي

ابتكارية وناجحة
الصحة أكثر من مجرد مسألة تخصص ،لذلك تتعاون جميع األقسام في مستشفى أسكليبيوس بشكل
متداخل التخصصات ،باإلضافة إلى ما نتمتع به من خبرة طبية وكفاءة متوفرة بمستشفانا وبمجموعة
أسكليبيوس الكاملة .فمجموعة أسكليبيوس تضم أكثر من  160منشأة ،وحوالي  26.500سرير
و 43.000موظف ،وبهذا تكون هذه الشركة العائلية األلمانية هي أكبر سلسلة مستشفيات خاصة
بأوروبا ،ولذلك يتعاون متخصصون مشهورون من جميع أنحاء ألمانيا مع أقسامنا المتخصصة بشكل
وثيق  -من أجل راحة المرضى.

الجودة الطبية لدى أسكليبيوس
خدماتنا الطبية

■ وجود مكثف لألطباء المتخصصين
■ أحدث التقنيات الطبية

■ رعاية منسقة قبل الدخول وبعد الخروج من المستشفى
■ ضمان منح مواعيد مستعجلة

■ مستوى رعاية عالي وشخصي

■ عروض عالجية تكميلية يومية

أقسامنا المتخصصة
■ الطب الباطني
■ الجراحة العامة والجراحة الحشوية
■	مركز معتمد لتقويم المفاصل
■	جراحة العظام وجراحة الحوادث
■	جراحة العمود الفقري
■	طب النساء/التوليد
■	األنف واألذن والحنجرة
■	المسالك البولية

الشعور بالراحة وكأنك في فندق  5نجوم

رفاهيتك هي مصدر قوتنا
 Privita Komfortklinik Lindauعبارة عن وحدة صغيرة وشخصية داخل المستشفى ،توفر لك خدمات استثنائية،
فهي ُتلبي لك أعلى المتطلبات الخاصة بالتجهيزات المكانية ،بفضل الغرف الرائعة الواسعة والمجهزة بشكل أنيق ،وذات
الموقع المتميز .كما أن مفهوم الغرف لدينا يدمج غرفة المريض مع منطقة المعيشة والمكتب ،بشكل يشعرك وكأنك في
فندق مريح ،وفي بعض الغرف يمكننا أيضًا أن نوفر شرفة خاصة.

تجهيزات الغرف
■ سرير حديث مريح

■ لوحات وديكورات أنيقة

■ تغيير مفارش السرير عند الطلب

■ مفهوم إضاءة متميز

منجدة
■ أماكن جلوس أنيقة مع قطع أثاث ّ
■ مكتب مزود بمصباح للقراءة
■	دواليب واسعة مدمج بها خزنة ورف حقائب
■ بار صغير مجاني

التفاصيل في غاية األهمية

حمامك  -الفسيح واألنيق
تظهر أيضًا العناصر األنيقة الخاصة بالغرفة المريحة في حمام الغرفة الواسع والخاص ،فأنت ينتظرك حمام مصمم بشكل
أنيق ويلبي كافة المتطلبات.
لسالمتك الشخصية تم تزويد الحمام بمقابض ارتكاز وأماكن جلوس .كذلك فإن مكان االستحمام ،الذي يقع على نفس مستوى
أرضية الحمام ،يُسهل عليك الدخول التجهيزات واألرفف المنتقاة بعناية ومفهوم اإلضاءة الحديث كلها تعطي حمامك مظهرً ا
عالي الجودة.

"المزيد" في الحمام:
■	مجموعة العناية مع ِجل االستحمام والكريمات،
لالختيار من بينها

■	مناشف يدوية ومناشف استحمام ،يتم تغييرها
يوم ًيا عند الطلب

■ رداء الحمام وحذاء المنزل عند الطلب

■ حامل منشفة يد قابل للتسخين
■ مجفف شعر

■ مرآة التجميل

■ دُش متعدد الشعاع

■ أماكن تخزين وأرفف

تجهيزات الوسائط المتعددة

هل ترغب في إرسال بريد إلكتروني بسرعة عبر
جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك أو ترغب في
معرفة أحدث األخبار؟
كل الغرف مزودة بالوصالت التي تحتاجها ،وهكذا
يمكنك الجلوس بمنتهى الراحة على مكتبك ،واستخدام
اإلنترنت أو إرسال بريد إلكتروني ،كما يمكنك
التصفح والعمل في أي وقت من على سرير المريض.

التواصل الحديث المثالي عبر وسائل التقنية
التجهيزات التقنية  -االستخدام متضمن في السعر:

■ تلفاز كبير بشاشة مسطحة

■ برامج تلفزيونية باللغة األلمانية واللغات األجنبية
■	أحدث وسائل االتصال مع وصلة إنترنت وهاتف وفاكس
■ راديو ومشغل CD/DVD/BluRay

تم تجهيز غرفتك أيضًا بأحدث وسائل الترفيه.
تلفاز كبير يوفر لك ترفيهًا متنوعًا للغاية ،باإلضافة
إلى أن غرفتك مجهزة قياسيًا بنظام صوتي مدمج
ومشغل .BluRay

تجهيزات قاعة الجلوس:

لك ولزائريك

■قاعة حصرية لك ولزائريك ،مزودة
بأثاث منجد أنيق

■ ماكينة صنع القهوة

■	جرائد ومجالت ومجموعة كبيرة من
الكتب مجا ًنا

إن  Privita Komfortklinikمجهزة بقاعة جلوس مميزة وجذابة ،متاحة طوال
الليل والنهار ،وهنا يمكنك قراءة الجريدة باسترخاء على كرسي مريح منجد أو
التواصل مع المرضى اآلخرين ،كما تتوافر لك على مدار الساعة أنواع القهوة،
والمشروبات الخالية من الكحول ،والفاكهة مجا ًنا.
في قاعة الجلوس الخاصة بنا تجد دائمًا مكا ًنا مريحً ا وجذابًا  -وهو متاح أيضًا
بالطبع لزائريك.

ردهات واسعة

■	خدمة المشروبات على مدار الساعة
■	فاكهة طازجة وكعك يوم ًيا

ألذ المأكوالت

هنا يكون لالستمتاع أهمية كبيرة

ابدأ يومك بوجبة إفطار موافقة لذوقك! باإلضافة إلى تشكيلتنا الواسعة يمكننا بالطبع تلبية رغباتك الخاصة ،ويمكنك يوميًا االختيار من بين تشكيلة القوائم
المتنوعة للغاية ،وف ًقا لرغباتك الفردية .اسمح لفريق الطهاة ،الذين يُعدون القوائم المختارة ،بأن يمتعوك.
نحن نستخدم فقط المكونات عالية الجودة ،التي تجعل من قائمة طعامك متعة .استمتع بفترة ما بعد الظهيرة مع مشروب قهوة خاص وقطعة كعك من
مجموعتنا اللذيذة .أما في المساء فتنتظرك أي ً
ضا وجبة عشاء متنوعة ولذيذة ،فنحن نراعي العادات الغذائية المتعلقة بالحمية والثقافة ونهتم بالمأكوالت
المعززة للتعافي ،كما يُسعد فريق الخدمة لدينا تقديم النصائح لك!
إذا كنت ترغب في تناول الطعام خارج أوقات الوجبات  -فال تتردد في االتصال بنا!

الوجبات الخاصة

■	تشكيلة كبيرة من وجبات اإلفطار
والغداء والعشاء

■ الكعك لفترة ما بعد الظهيرة

■	مشروبات القهوة والشاي الخاصة
طوال اليوم

■ طبق من الفاكهة الطازجة

■ عروض الوجبات الخفيفة طوال اليوم

رعاية على أعلى مستوى من جميع النواحي
لجعل إقامتك لدينا مريحة قدر اإلمكان ،نحن نبذل قصارى جهدنا لتحقيق كل رغباتك ،فلدينا
فريق استقبال ودود ينتظرك للترحيب بك ،وبالنسبة إلجراءات االستقبال فيمكنك القيام بها في
غرفتك إذا أردت ذلك ،براحة ودون أي مضايقات.
يقوم فريق الخدمة الخاص بنا بزيارتك يوميًا في غرفتك ،وهو متاح في منطقة الخدمة طوال
فترة إقامتك ،كمسؤول عن التواصل معك ،لإلجابة على كافة االستفسارات .وباإلضافة إلى
الرعاية الطبية عالية الجودة
يهتم فريق الخدمة بتلبية رغباتك الفردية ، ،كما يضمن لك مفهوم المستشفى الفندقي
" "Komfortklinikأفضل رعاية طبية من قِبل العديد من فرق التمريض ،على مدار
الساعة.

واحة الخدمة في Privita
االهتمام باألمور الصغيرة يضمن لك أن تشعر لدينا وكأنك في الفندق  -حافظة خطابات/
أوراق وتشكيلة جرائد يومية وطنية ودليل التلفاز الخاص بك ،كل هذه الخدمات يتم االهتمام
بها ،مثلها مثل خدمة غسيل المالبس المجانية.

الخدمات التي نقدمها لك:

■	إجراءات االستقبال في غرفتك عند الرغبة

صا
■	فريق خدمة متخصص ومدرب تدري ًبا خا ً
■	تشكيلة من الجرائد اليومية الوطنية

■ دليل التلفاز

■رقم الخدمة الشخصية الخاص بك:
(0 83 82) 27 6-13 16

مريحة وأنيقة
نقوم برعايتك بكل ما تحمله الكلمة من معنى ،حتى تشعر كمريض وكأنك نزيل في فندق.
شعارنا هو :ما هو جيد للروح ،يساعد أيضًا الجسم ،وفي إطار هذا المعنى يساهم أيضًا الجو األنيق والجذاب لمستشفانا في
تعافيك بطريقة مريحة.
نحن نتطلع إلى تقديم مستشفانا الفندقي " "Komfortklinikالحديث إليك شخصيًا .حدد معنا موع ًدا  -وستقتنع بنفسك بمدى
كفاءتنا على أرض الواقع .أطباؤنا وفريق التمريض وفريق الخدمة يرغبون في أن تستعيد صحتك سريعًا.

اقتنع بنفسك

موقع مثالي للتعافي واالستجمام
موقعنا فريد من نوعه :جزيرة تاريخية ذات سحر مميز ،ومحاطة ببحيرة ذات ما ٍء في غاية الصفاء ومناطق محيطة خضراء،
وفي الخلفية يرتفع مشهد الجبال المغطاة غالبًا بالثلوج.
يمكن القيام برحالت بحرية عبر البحيرة باستخدام السفينة ،للوصول إلى جزيرة الزهور مايناو ،وإلى شالالت الراين في
شافهاوزن .قم بتخطيط رحلة إلى قرى جبال األلب بسويسرا أو النمسا ،ذات عوامل الجذب السياحي ،مثل إقليم أبينتسيللرالند
وحديقة الطيورالجارحة بجبل بفاندر.
اكتشف بنفسك الجاذبية الخاصة لمتحفي دورنير وتسيبيلين في مدينة فريدريشسهافن ،أو السحر الريفي لمتحف هوبفين في
مدينة تيتنانج .استمتع باألجواء عند التجول في بلدة لينداو القديمة ببحيرة كونستانس ،أو استمتع بمعايشة مهرجان بريجينتسر
في منتصف فصل الصيف كعالمة مميزة على البحيرة.
هنا يساهم كل نفس تتنفسه في عملية التعافي.

Asklepios Privita Komfortklinik Lindau
Friedrichshafener Str. 82 ▪ 88131 Lindau
هاتف ▪ (0 83 82) 27 6-0 :فاكس(0 83 82) 2 76-50 11 50 :
lindau@asklepios.com ▪ www.asklepios.com/lindau

مواقع مستشفيات أسكليبيوس
 Asklepios Privita Komfortklinikenفي ألمانيا
Asklepios Privita Komfortklinik Lindau
Friedrichshafener Str. 82
Lindau 88131
سداد التكاليف
يمكن قبولك في مستشفى أسكليبيوس  Privita Komfortklinik Lindauكمريض ،إذا
كنت صاحب تأمين خاص ،أو تستفيد من إعانة مالية ،أو إذا قدمت إلينا ودفعت التكاليف
بشكل مباشر ،ونحن نوصيك إذا كنت تخطط لإلقامة لدينا ،بتنسيق عملية تغطية التكاليف
أوالً مع شركة التأمين الخاصة بك.

باد أولديسلوه
نورد-هامبورج
بارمبيك-هامبورج
مستشفى فيست كلينيكوم
فاندسبيك-هامبورج
"-"Westklinikumهامبورج
سان جورج-هامبورج
هاربورج-هامبورج ألتونا-هامبورج

بيركينفيردير

مستشفيات هارتز كلينيكين

""Harzkliniken

هاتف(0 83 82) 27 6-0 :
فاكس(0 83 82) 27 6-50 11 50 :
باد فيلدونجن

Lindau@asklepios.com
www.asklepios.com/lindau

ليش
فالكنشتاين

المرافق
اتصل بنا ،إذا كنت ترغب في استقبال مرافق لك ،وستقوم إدارة المرضى الخاصة بنا
باإلجابة على جميع االستفسارات الخاصة بسداد التكاليف واستقبال المرافقين:

هاتف (0 83 82) 27 6-12 37 :أو (0 83 82) 27 6-15 01
:تفضل أيضًا بزيارتنا على الموقع
www.qualitätskliniken.de

جاوتنج-ميونﺦ
باد تولتز

لينداو

فيسبادن

privita
Komfortklinik Lindau
Gemeinsam für Gesundheit

