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اإلقامة للزائرين

فندق أتالنتيك كمبينسكي هامبورغ ***** 
فندق هامبورغ غاستويرك **** 

نوفوتيل **** 

اإلقامة والراحة

اإلقامة كما هو الحال في فندق 5 نجوم 

Privita Komfortklinik هي وحدة شخصية صغيرة داخل مبنى 

المستشفى، والتي تقدم لك خدمات غير عادية لألشخاص 
المميزين. حيث ُتلبي غرفها األنيقة التي ُأعدت بشكل ممتاز 

في الموقع المفضل متطلبات المعدات المكانية. كما يجمع 
تصميمها الداخلي غرفة المريض ومنطقة المعيشة ومكتب 

ويضمن أيضا أن تشعر كما لو كنت في فندق فاخر للراحة.
ستجد مكان إقامتك في الطابق 17 من المبنى، يتمتع بإطاللة 

. إلب جميلة على ميناء هامبورغ على نهر 

المناطق المحيطة

تقع ألتونا في غرب هامبورغ. وتتميز المنطقة الهانزية بأنها 
ملونة ومتنوعة وعالمية. وتتميز ألتونا بميناءها البالغ من 

العمر 950 عاًما، وهو ثالث أكبر ميناء في أوروبا. وتنعكس 
الطبيعة الدولية للمدينة من خالل عروض الطعام الخاصة 

ششانزنفيرتل إلى المطاعم  بها، من المنطقة البرتغالية أو 
الحائزة على نجمة ميشالن في إلبشوسي. يمكنك االستمتاع 

بالطبيعة على شاطئ نهر إلب، أو التنزه في حديقة جينيشش 
أو فولكسبارك.

تّعد ألتونا منطقة شهيرة جًدا بين مشجعي الرياضة. ويمكن 
للمرء التمتع بأحداث ركوب الخيل الشهيرة دولًيا، أو زيارة 

العديد من فرق الهوكي وكرة القدم المقامة في المنطقة، 
مثل فريق دوري الدرجة األولى هامبورغر إس في أو فريق 

دوري الدرجة الثانية سانت باولي. وتكمن مالعبهم في مكان 
قريب جًدا، مما يدعو المشاهد إلى زيارة سريعة إلى مالعبهم 

المحملة بالتاريخ.

إذا كنت تبحث عن فرص التسوق يمكنك زيارة مراكز التسوق 
في ألتونا، والتي تبعد 10 دقائق بواسطة وسائل النقل العام. 

كما يمكن الوصول بسهولة إلى وسط مدينة هامبورغ، إما 
بواسطة وسائل النقل العام أو السيارة.

اإلدارات والمراكز الطبية

الخدمات الجراحية

■ جراحة األذن واألنف والحنجرة والرأس والرقبة	
■ الجراحة العامة والحشوية	
■ جراحة العظام والرضحيات	
■ جراحة األعصاب والعمود الفقري	
■ مركز المسالك البولية	
■ جراحة األوعية الدموية واألوردة الداخلية	
■ عيادة النساء - أمراض النساء	
■ مركز دا فينشي هامبورغ	

الخدمات الطبية

■ األوعية الدموية	
■ أمراض القلب وعلم الرئة	
■ وحدة األعصاب والسكتة الدماغية المعتمدة	
■ أمراض الجهاز الهضمي	
■ أمراض الدم - األورام	
■ إعادة التأهيل العصبي	
■ الروماتيزم وأمراض الكلى	
■ طب العيون	
■ طب التوليد	

الخدمات السريرية

■ طب الرعاية المركزة الجراحية والتخدير	
■ األشعة التشخيصية والتداخلية	
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 لمحة عن مستشفى أسكليبيوس ألتونا
(Asklepios Klinik Altona)

لتقديم أقصى قدر من الرعاية بالمستشفى، نكون تحت 
تصرفكم مع العديد من اإلدارات المتخصصة ومراكز 

 االختصاصات متعددة التخصصات وواحدة من أكبر غرف
الرعاية الطارئة في هامبورغ.

وتقع مستشفى أسكليبيوس ألتونا في مدينة هامبورغ مباشرة 
بجوار الطريق السريع A7 وعلى بعد 15 دقيقة فقط من مطار 

هامبورغ. كما تبعد عن مطار بريمن وهانوفر مسافة 90 دقيقة 
فقط ويمكن الوصول إليها بسهولة عبر الطريق السريع. كما 

يمكن الوصول إليها من برلين في 90 دقيقة بالقطار. وللوصول 
إلى هامبورغ من جميع أنحاء العالم، توجد رحالت مباشرة يومًيا 

على سبيل المثال من دبي ونيويورك وكييف وسانت بطرسبرغ 
وموسكو.

 يستفيد من مستشفى أسكليبيوس ألتونا، أكثر من 85,000 
من المرضى الخارجيين والمرضى الداخليين سنوًيا من العالج 

عالي األداء من اإلدارات المتخصصة ومراكز االختصاص لدينا. ومن 
البديهي أن يعمل العاملين في مختلف اإلدارات المتخصصة مًعا 

بشكل وثيق من أجل العثور على مسار العالج الصحيح باالشتراك 
مع المريض.

هدفنا هو التميز

 التحسين المستمر لنتائج العالج يكون في مصلحة مرضانا. 
ونحن نحقق ذلك بالموظفين المؤهلين تأهياًل عالًيا، والتكنولوجيا 

الحديثة ومستوى عاٍل من اإلقامة. ألننا نريد أن نجعل إقامة 
مرضانا في المستشفى ممتعة قدر اإلمكان، حيث نقدم مناخ 

ودود وأجواء جذابة.

ويجري باستمرار توفير نطاق واسع من الخدمات التي تقدمها 
مستشفى أسكليبيوس هامبورغ ألتونا وضمان جودة العالج 

على مستوى عاٍل من الكفاءة المهنية والخبرة متعددة 
التخصصات واسعة النطاق. فهدفنا هو أن نقدم لك 

ولعائلتك أفضل خدمة ممكنة من مصدر واحد. نحن سعداء 
لالهتمام بالخدمات االختيارية اإلضافية التي نقدمها جنًبا إلى 

جنب مع شركائنا في التعاون.

يساعد مكتب المريض الدولي الخاص بنا في تزويدك وأفرادك 
المصاحبان بمجموعة عبارة عن خدمات االستقبال الشخصي، 

بدًء من الترجمة والترتيبات والسفر وترتيبات التأشيرة. ففي 
معظم الحاالت، يقدم أطباؤنا التشخيص والعالج في 

نفس زيارة المريض. كما يمكن لألطباء عادة إعطاء نتائج 
اختبار التشخيص للمريض في غضون 1-2 أيام بعد االنتهاء 
من االختبارات. ويمكن في كثير من األحيان ضغط الجدول 

الزمني لالختبارات والزيارات والعالجات لفترة قصيرة من 
الزمن للمرضى الدوليين. وهذا يعني وقًتا أقل بعيًدا عن 

المنزل وانخفاض التكاليف واستغالل أكثر كفاءة للوقت الذي 
يقضيه المرضى وأسرهم. ونسعى جاهدين لضمان أنه خالل 
إقامتك لن تشعر فقط بأنك في المنزل، ولكن ستكون قادًرا 
على العودة إلى المنزل في أفضل حالة ممكنة من الصحة.

نحن نعالج المرضى من جميع أنحاء العالم. يكون العالج 
ممكًنا كمريض دفع ذاتي، وللمرضى الذين يتمتعون بالتأمين 

الصحي الدولي وأيًضا للمرضى الذين لديهم تصريح تغطية 
التكاليف من أطراف ثالثة مثل السفارات.

إحجز موعًدا

الكتشاف كيف يمكننا المساعدة، ال تتردد في االتصال بنا عبر 
العنوان التالي: International.altona@asklepios.com لتسريع 
هذه العملية، ُيرجى تزويدنا بمعلومات عن الحاالت أو األعراض 

وتحديد العالج الذي تبحث عنه أو كليهما.

اطلب موعًدا وسيتصل بك مكتب المريض الدولي في غضون 
يوم عمل واحد مع تقدير التكلفة ومزيًدا من المعلومات. برجاء 

العلم أنه بناًء على طبيعة السؤال، قد نطرح أسئلة إضافية من 
أجل الحصول على المعلومات األكثر دقة الممكنة. وقد يحدث 

أيًضا أن يطلب الطبيب السجالت الطبية الخاصة بك لغرض 
التمكن من التواصل حول خيارات العالج المتاحة.

للتحدث مع فريق مكتب المريض الدولي شخصًيا، ُيرجى 
االتصال على 818100 1818 40 49+ )من االثنين إلى الجمعة، 

من الساعة 6:45 صباًحا إلى الساعة 4:00 بعد الظهر بتوقيت 
)CET ،وسط أوروبا

المساعدة وخدمات السفر قبل دخول المستشفى

سيكون مكتب المريض الدولي لدينا سعيًدا لمساعدتك على 
جعل رحلتك مريحة بقدر اإلمكان، وتقديم خدمات المساعدة 

لالهتمام بالنقل الخاص بك من المطار إلى العيادة وجميع 
األمور واالحتياجات األخرى ذات الصلة. وإذا لزم األمر، يمكننا أيًضا 
مساعدتك في إيجاد سكن لألقارب أو لنفسك. فإذا كنت ترغب 
في ذلك، فمن الممكن أيًضا تنظيم األحداث لمشاهدة معالم 

المدينة أو جوالت التسوق أو حجوزات الطعام.

بالتعاون مع Privatimus يمكننا ترتيب خدماتهم لك وألقاربك. 
PRIVATIMUS هي شركة ذات سالمة وحجم ووصول عالي. 

فمنذ عام 1993، وهي توفر نقطة وصول فردية وحصرية 
لخبراء األمن ذوي الخبرة الذين يمكن أن يعملوا عبر الثقافات 
وضمان مفاهيم الحماية واالستراتيجيات المصممة خصيًصا 

ألكثر اهتماماتك ومشاريعك ومصالحك.

وتشتمل خدماتهم المتميزة، على سبيل المثال ال الحصر:

■ وكالء الحماية التنفيذية )حراس شخصيون(	
■ خدمات الليموزين الفاخرة )بما في ذلك المركبات المدرعة(	
■ سرية )خصوصية( الفندق والمستشفى	
■ حماية األسرة 	
■ خدمات االستقبال واإلرشاد	

خدماتنا أثناء إقامتك في المستشفى

خالل إقامتك في المستشفى، سنكون سعداء لمرافقتك إلى 
المواعيد الفردية والتنظيم، إذا لزم األمر أو المترجمين أو غيرها 

من الخدمات.

بعد إقامتك في المستشفى

بعد إقامتك في المستشفى، سنواصل بكل سرور أن نكون 
تحت تصرفك. إذا لزم األمر، سنقوم بترتيب مواعيد المتابعة 

بالنسبة لك ونوفر لك النتائج، اختيارًيا بلغتك األم.
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