
 مرحًبـا بكم في وحـدة 
الطوارئ المركزية!

أجـلـك! مـن  هـنــا  نـحـن 

 في حالة 
العالج داخل المستشفى

مستشفى زانا كلينيكوم - ريمشايد
وحدة الطوارئ المركزية

 نتلقى اتصاالتكم هاتفًيا على مدار الساعة في حاالت 
الطوارئ على رقم 83 84 - 13 

 إليكم أرقام هواتف األقسام 
المختلفة

مالحظات شخصية / اسم طبيبي

BO1........................ هاتف 00 13- 13 / 91 21 0 
BO1........................ هاتف 00 14- 13 / 91 21 0 
BO3........................ هاتف 00 15- 13 / 91 21 0 
BO4........................ هاتف 00 16- 13 / 91 21 0 
BO5........................ هاتف 00 17- 13 / 91 21 0 
BO6........................ هاتف 00 18- 13 / 191 02 
........................ هاتف 40 13- 13 / 91 21  0 BS1
........................ هاتف 40 14- 13 / 91 21 0  BS2
........................ هاتف 40 15- 13 / 91 21 0  BS3
........................ هاتف 60 84 - 13 / 91 21 0  ZS2
........................ هاتف 40 85 - 13 / 91 21 0  ZS3
.............. هاتف 80 85- 13 / 91 21 0  العناية المركزة
عيادة األطفال................ هاتف 20 86 - 13 / 91 021  
العناية المركزة لألطفال..... هاتف 10 86 - 13 / 91 21 0 



المرضى والمريضات األعزاء،

نرحب باستقبالكم في قسم الطوارئ على يد فريق مهني متخصص في 
الرعاية الصحية يشمل طاقم التمريض، وأخصائيي الرعاية، واألطباء 
المعتمدين. فريق العمل بالقسم مدرب ومتخصص في إدارة حاالت 

الطوارئ.

نحن نمثل نقطة االتصال اإلقليمية الستقبال حاالت الطوارئ الطبية بعدد 
يتجاوز 33000 حالة استقبال للمرضى في األقسام الطبية التالية:

القلب  •
أمراض الدم / األورام  •

أمراض الجهاز الهضمي  •
جراحات الحوادث / العظام  •

الجراحة العامة والباطنية  •
األمراض العصبية  •

جراحة األوعية الدموية  •
األنف واألذن والحنجرة  •

حاالت الطوارئ لألطفال وأمراض النساء  •
)العالج في مقار العيادات المختصة(  

نحن نقوم بتشخيص وعالج ما يصل إلى 200 مريض يومًيا، سواء 
كانوا يترددون على المستشفى من تلقاء أنفسهم، أو بناًء على تحويل من 

طبيب األسرة أو هيئة اإلسعاف.

ويوضح الشكل البياني المقابل خطوات العمل لدينا في قسم الطوارئ. إذا 
كان لديكم أية استفسارات طوال فترة إقامتكم معنا، فسوف يسعدنا الرد 

عليها في جميع األوقات.

مع تحيات فريق العمل بوحدة الطوارئ المركزية

إجراءات وحدة الطوارئ

 الوصول 
 لوحدة الطوارئ بمستشفى 

زانا كلينيكوم

دخول وحدة الطوارئ 
 المركزية، التحدث مع 

 الطبيب ألول مرة، 
بدء التشخيص

مباشرة العالج

التوجيه إلى متابعة العالج في 
العيادات الخارجية أو العالج 

داخل المستشفى

 القبول والدخول اإلداري 
من قبل فريق الرعاية

 التحويل إلى  غرفة االنتظار 
مرة أخرى إذا لزم األمر

كلمة بخصوص فترات االنتظار

إن هدفنا هو عالج جميع المرضى في أقرب وقت ممكن. يرجى العلم أن 
تسلسل العالج يعتمد في المقام األول على شدة المرض، وليس بالضرورة 
على موعد دخول العيادة. وبالتالي فإن حاالت الطوارئ تمتلك دائًما األولوية 
القصوى. يرجى مراعاة أن فريق العمل قد يحتاج إلى بعض الوقت للتعرف 
على الشكوى المرضية التي أتيتم بها، كما قد يحتاج إلى انتظار نتائج بعض 
 التحاليل من المعمل أو أحد األقسام األخرى. ونحن نشكر لكم حسن تفهمكم! 

إذا ساءت حالتك الصحية أثناء فترة االنتظار، يرجى االتصال بنا.
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 دكتور شتيفان كورتوم
 كبير األطباء

 بوحدة الطوارئ المركزية 
والعيادات


