
برعايتنا.
مستشفى جامعة مونسرت

 تُعد مستشفى جامعة مونسرت )UKM( أحد أكرب املستشفيات األملانية يف مجال
 الرعاية الطبية املتقدمة. ويقوم متخصصون عىل أعىل مستوى يف الطب والتمريض

 والرعاية الطبية املتقدمة بإجراء أفضل تشخيص وعالج يف جميع مجاالت الطب
 الحديث.

  وبخاصٍة يف مجاالت العالج واألبحاث ذات األولوية
– طب االلتهابات وزرع األعضاء
– طب القلب واألوعية الدموية

– طب األعصاب
– الطب التجديدي والتناسيل

– طب األورام

 وتعترب مستشفى جامعة مونسرت UKM أحد املراكز الطبية والعالجية الرائدة يف
ً  أوروبا. إن االرتباط الوثيق بني عالج املرىض واألبحاث يساعد عىل العالج وفقا

 ألفضل املعايري الطبية والتحسني املستمر لطرق العالج وفرص الشفاء للمرىض، ليس
 فقط يف داخل املنطقة ولكن يف جميع أنحاء أملانيا وخارجها ممن يأتون ملونسرت.

 ولدينا هنا كل التخصصات تقريباً. وتضمن مؤمتراتنا متعددة التخصصات دقة
التشخيص واستفادة املرىض من أحدث أساليب العالج.

التخصص
 تعترب مراكز التشخيص والعالج التابعة لنا أهم جزء يف مستشفانا الجامعي. حيث

 تعتمد عىل التخصص وعىل تجميع املهارات والقيام بالعالج املناسب لكل حالة
 – األمر الذي يساهم يف زيادة فرص الشفاء. ويشارك يف العالج والرعاية وتطبيب

 املرىض مبستشفى جامعة مونسرت بخالف طاقم األطباء وأعضاء املهن الفنية الطبية
 والصحية األخرى، الكثري من املجموعات املهنية األخرى، فضالً عن العديد من

املوظفني املتطوعني.

وتقوم مستشفى UKM بتوظيف 7.200 شخص من 62 دولة. ويتم يف مستشفى
 UKM سنوياً عالج حوايل 43.000 مريض ومريضة بشكل تام داخل املستشفى.

 وللقيام بتلك املهمة عىل أكمل وجه يتوفر هناك حوايل 1.300 رسير. ويحتوى موقع
 املستشفى عىل حوايل 100 مبنى و 20.000 حجرة. ويضم املستشفى املركزي يف

 داخله ما يقرب من 65 باملائة من سعة جميع املستشفيات )أقسام وعيادات
 خارجية(. وتعترب كلية الطب بجامعة مونسرت أحد أكرب كليات الطب يف أملانيا

 بعدد طالب يصل إىل 3.000 طالب. وتتمتع بسمعة دولية باعتبارها مركز تدريبي
 ألطباء وعلامء املستقبل. حيث يشارك العديد من الضيوف من داخل وخارج البالد

 فيها كأطباء وعلامء زائرين أو متدربون يف برامج شاملة للتعليم املتقدم واملستمر.

إدارة دولية للمرىض
 ميكن عالج املرىض األجانب يف جميع مستشفيات وأقسام مستشفى UKM. ويعترب

 مكتب اإلدارة الدولية للمرىض نقطة اتصال وتنسيق مركزية لهؤالء املرىض.

الخدمات املقدمة للمرىض الدوليني:
– إدارة مركزية

ً – مرتجمني لجميع اللغات تقريبا
– الدخول عىل شبكة اإلنرتنت وهاتف شخيص

– برامج تلفزيونية دولية
– نقل طبي من وإىل املطار

 – مواد غذائية متوافقة مع الثقافة
– إمكانية املبيت للمرافقني
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