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بيامرستان در  اگر بسرتی شدن   بسرتی شدن در بيامرستان تعطيالت و مرخصی تابستانی طبيعتا نيست. اما 
 گريزناپذير باشد، شام در کلينيک دانشگاه مونسرت زير دستان پزشکان مجربی هستيد. در متام رشته های

کارآزموده و همچنني و   تخصصی پزشکی از زاميان گرفته تا بخش مراقبتهای ويژة )سی سی يو( پزشکان مجرب 
 پرستاران دوره ديده در خدمت شام هستند و به شام رسيدگی میکنند.

 پزشکان و پرستاران اين مجتمع پزشکی با تکيه بر روشهای نوين آزمايش و معالجه و همچنني مدرنرتين تکنيک
تا جايی میکنيم   پزشکی به شام اين اطمينان را میدهند که به بهرتين وجه ممکن در خدمت شام باشند. تالش 

 که ممکن باشد، اقامت شام درنزد ما را خوشايند سازيم و کمک کنيم که شام هر چه زودتر سالمتی خود را
 بازيابيد.

 يک مجتمع پيچيده و بزرگ مانند بيامرستان کلينيک دانشگاه مونسرت بر حسب طبيعت خود بزرگ است و گاها
 نيز دشوار بتوان از آن رسدرآورد. با

 اين دفرتچه اطالعاتی مايل هستيم اين
 محيط ناآشنا را قدری آشناتر سازيم.
 بيامران ما از خارج از کشور توسط
 دفرت »مديريت بني املللی بيامران«
 مورد مشاوره و رسيدگی قرار می

اين مرکز مخاطبان  گريند. در 
 توامنندی را میيابيد که میتوانيد به آنها

 مراجعه کنيد و آنان نيز به
 درخواستهایتان رسيدگی و به

 پرسشهای شام قبل از رسيدنتان به
 مونسرت پاسخ خواهند منود.

کارکنان کلينيک برای شام بهرتينها در طی اقامتتان در اينجا و بهزيستی شام را آرزو میکنند.

بيامران عزيز،

ميشائيل رنتاميسرت      دکرت علوم سياسی کريستوف هوپنهايت      پرفسور دکرت طب نوربرت رودر
مدير پرستاری        مدير تجاری                                          مدير پزشکی
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کلينيک دانشگاه مونسرت کلينيک دانشگاه مونسرت

 کلينيک دانشگاه مونسرت جزو بزرگرتين و موفقرتين بيامرستانهای
بيامرستان در  آملان با ميزان بسيار بااليی از خدمات می باشد. اين 
 بخشهای محوری خود حتی خارج از مرزهای آملان نيز جزو مراکز

 پزشکی و معالجاتی با خدمات بسيار باال بشامر می آيد. تکنيک
 بسيار پيرشفته پزشکی و متخصصني عالی، تشخيص و معالجه شايسته

از ۳۰ بيش   در متام بخشهای پزشکی مدرن را ميرس میسازند. در 
 کلينيک و پلی کلينک ساالنه چند صد هزار نفر به صورت بسرتی و

اورژانسی مورد معالجه قرار می گريند.
 

 باالترين اولويت در کلينيک دانشگاه مونسرت رسيدگی به بيامرامنان
برای معالجه کامال بسرتی شده   است. ما ساالنه ۴۶۰۰۰ بيامر 
بزرگی ما مسؤوليت  پرسنل  تقريبا ۷۲۰۰ نفر  برای   داريم. اين 

 میباشد که با ميل پذيرفته ايم. شام در کنار هر تخت بيامرستان غالبا
 با تيمی از پزشکان و پرستاران و مابقی پرسنل معالج روبرو میشويد.

هدف ما: سالمتی شام

پزشکی کلينيک ما مکان خوبی برای شام است. ما 
میکنيم. به شام عرضه  عالی  پرستاری  و   درجه يک 

کلينيک دانشگاه مونسرت

 عالوه بر اين در پشت پرده صدها نفر در گروههای شغلی متفاوت، در
 حرفه ها و صنايع و همچنني تعداد پرشامری از کارکنان افتخاری در

مراکز بزرگرتين  از  يکی  ما  ترتيب   بخش اداری کار میکنند. بدين 
 اشتغالزايی و يکی از بزرگرتين مراکز آموزشی اين منطقه هستيم.
 کارکنان زن و مرد ما با عالقه و احساس مسؤوليت باال کار میکنند
 چون ما برآنيم بهرتين معالجه ممکن را برای شام تأمني منائيم. به

 همني جهت هم ارزش وااليی برای آموزش شغلی و دوره های
پيرشفته قائل هستیم.

 کار فعاالنه و با عالقه هزاران نفر در اين بيامرستان اين امر را ميرس
 میسازد که اين کلينيک نه تنها بدون ايراد کار کند، بلکه همچنني

 مکانی برای ارتباطات و پيوند فرشده انسانی باشد. رشد روند
  شفابخشی فردی بيامران، همچنني مشاوره و همراهی فردی از

میرسانيم، سالمتی خود ياری  به شام   شيوه ای عملی  ما هستند. ما 
را باز يابيد و همیشه در سالمت باشید.
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کلينيک دانشگاه مونسرت کلينيک دانشگاه مونسرت

 اقامت در بيامرستان غالبا با پرسشها و ترديدها و همچنني ترس و
ما عادی است. در هامن حال نظر  از  امر   نگرانی همراه است. اين 

 در تالشيم، اين ترس و نگرانیها را از طريق رسيدگی درجه اول و
 فردی از شام رفع کنیم. در امر پاسخ گویی به متام پرسشهای پزشکی،

از بخشها  از  کدام   پزشکان زن و مرد ما در خدمت شام هستند. هر 
کلينيک، چندين پزشک  يک تيم مجرب و وارد برخوردار است. مدير 
تيم  ارشد، و همچنني پزشکان بخش جزو اين تيم پزشکان هستند. اين 

 از طريق پزشکان رزيدنت و دانشجويان پزشکی که دوره يک ساله
کارآموزی خود را میگذرانند تکميل میشود.

 مهمرتين اشخاص قابل مراجعه در حني اقامت شام در کلينک دانشگاه
 مونسرت پزشکان بخش مربوطه هستند: آنها مسؤول مستقيم

 پاسخدهی به متام امور پزشکی مربوطه هستند و به پرسشهای شام
پزشکان  بطور شايسته و مفصل پاسخ میدهند. پزشکان بخش 

 متخصص هستند و از تجارب ويژه ای در رشته مربوطه برخوردارند.
 هر اقدام پزشکی که از نظر آنها رضوری تشخيص داده شود، را آنها با

 کلينيک دانشگاه مونسرت با »دانشگاه وستفه ليشه ويلهم مونسرت« در
 پيوند تنگاتنگی قرار دارد، به ويژه با دانشکده پزشکی آن و اين به
اين طريق  معنی رابطه فرشده تئوری و عمل در پزشکی است. از 

 جدیدترین يافته های علمی بطور مستقيم وارد روند درمان پزشکی
تحقيقات اصلی   بيامران کلينيک دانشگاه مونسرت میگردد. محورهای 

 دانشکده پزشکی عفونت و پيوند، قلب و عروق، غده، مغز و اعصاب،
 پزشکی ترميمی و پزشکی توليد مثل میباشند. در حوزه های مختلف

 تحقيقاتی پزشکان کلينيک دانشگاه مونسرت سخن اول را میگويند و
رهنام هستند.

 اين زمينه ها طيف وسيعی از تحقيقات کلينيکی تا پروژه های
تحقيقاتی در »مرکز فعاليتهای  اين   تحقيقاتی مبنا می باشد. نتايج 

بندی و دسته  آوری   ميان رشته ای تحقيقات کلينکی )IZKF( جمع 
نهادينه جمعی و  می شوند. مرکز IZKF مونسرت يک تشکل 

 زيرمجموعه دانشکده پزشکی دانشگاه مونسرت و در سطح آملان يکی
از هشت مؤسسه می باشد.

 حدود ۱۱۰ استاد و ۱۵۰۰ پژوهشگر دانشکده های مونسرت همچنني به
 آموزش دانشجويان پزشکی میپردازند. در حال حارض حدود ۳۰۰۰
 دانشجو در رشته های پزشکی و دندانپزشکی تحصيل میکنند. بدين
 ترتيب دانشکده پزشکی مونسرت يکی از بزرگرتين دانشکده پزشکی

از  آملان میباشد و رشايط تحصيلی مطلوبی را ارائه میکند. يک منونه 
که در باشد   اين آموزش درجه اول و عالی »بيامرستان پژوهش« می 

 اروپا همني يک منونه از آن وجود دارد.

 بنابراين در هر کدام از بخشها همچنني شام با پزشکان زن و مرد آينده
 نيز روبرو میشويد که در مراحل مختلف تحصيلی دانشگاهی خود

آموزش عملی به معنی  بيامران  با  آنها متاس مستقيم   میباشند. برای 
 درسشان در بيامرستان میباشد و اين يکی از بخشهای مهم آموزش

بهياران زن و و  پرستاران  کلينيک همچنني   پزشکی آنها میباشد. در 
 مرد، دستياران عکسربداری، فيزيوتراپها، کارکنان آزمايشگاه و دانش

پژوهان در مؤسسات آموزشی خودشان دوره می بينند.

دوره های آموزش شغلیتحقيق و آموزش پزشکیپزشکان
 رياست کلينيک و پزشکان ارشد هامهنگ میکنند و با آنها در

 مشاورت هستند.

 عالوه بر اين، ما برای راحتی بيامرامنان در رشته های متعدد پزشکی
 بطور فرشده بصورت شبکه ای و ميان رشته ای کار میکنيم. در

 مجموع حدود ۸۰۰ پزشک زن و مرد در کلينيک دانشگاه مونسرت
 جهت هم در رسيدگی به بيامران و هم در تحقيقات و آموزش کار

امکان پژوهش  و  بيامران  به   میکنند. رابطه بخشهای رسيدگی 
 معاينه فردی بيامر را در باالترين سطح پزشکی فراهم می سازد که

وارد روند پزشکی  تحقيقات  نتايج  ترين   شام نيز سود می بريد. تازه 
 معاينه و معالجه بيامر می گردد.

 پزشکان ما از دانش و تجربه ای که از تحقيقات کلينيکی کسب
 میکنند، بصورت هدفمند برای تشخيص بيامری و معالجه آن بهره
 میگريند و بدين ترتيب باعث افزايش شانس معالجه و شفای بيامر

میگردند.
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از سوی مديريت بني املللی بيامران از سوی مديريت بني املللی بيامران

رسيدگی پزشکی در غربت
 ما مايليم بيامرانی که از خارج از کشور ترشيف می آورند، باالترین

 حد ممکن از راحتی را داشته باشند هر چند هم زندگی روزمره،
 زبان و فرهنگ در آملان برای شام غريب و بيگانه باشند. به همني

 جهت کارکنان دفرت مديريت از هامن ابتدا به شام رسيدگی میکنند و
دانشگاه کلينيک  در  ما   در خدمت بستگان شام نيز هستند. ساالنه 

 مونسرت صدها بيامر زن و مرد را از متام جهان برای معاينه و معالجه
می پذيريم.

قبل از ورود شام به آملان
 اگر تصميم گرفته ايد در کلينيک دانشگاه مونسرت مورد معاينه

 پزشکی قرار گرييد، بطور مستقيم و يا از طريق يک دفرتارتباطی با ما
از شام خواهش خواهيم منود، نتايج و ما   متاس حاصل کنيد. سپس 
 گزارشهای پزشکی تاکنون، اطالعات شخصی خود، اطالعات در مورد
 پزشک معالج و مدارک ديگر را برای ما ارسال بداريد. ما در عرض
 چند روز بر مبنای مدارک شام تصميم میگرييم که آيا ما میتوانيم به

معاينه قرارداد  با شام يک  انتها   بيامری شام رسيدگی کنيم يا نه. در 
می بنديم.

 مکان شامره ۱ جهت متاس و مراجعه بانوان و آقايان بيامری که از خارج از کشور ترشيف می آورند،
از پيش  باشد. از هامن مرحله  دانشگاه مونسرت می  کلينيک   دفرت »مديريت بني املللی بيامران« در 
 پذیرش در کلينيک، خامنها و آقايان مشاور، بيامران را در مسري منتهی  به بسرتی و معاينه و معالجه

 در کلينيک مورد مشاوره قرار می دهند.

ما برای رضایت شام در تالشيم

خوش آمد گویی و اقامت همراه شام
 خيلی خوشايند است که بستگانتان شام را در حني اقامت شام در
قرارداد در مونسرت  با چندين هتل   کلينيک همراهی میکنند. ما 

 همکاری بسته ايم، طوريکه بستگان شام به قيمتهای مناسب در اين
هتلها میتوانند اقامت داشته باشند.

زبان خارجی نيز مانعی نيست
 طبيعتا ما توقع نداريم که شام آملانی بلد باشيد، به همني جهت نيز با
به اينکه شام   شام به زبان انگليسی ارتباط برقرار میکنيم. به محض 

 مونسرت برسيد، اگر مايل بوديد با کامل ميل يک مرتجم نيز به شام
پزشکی حتی امور  و   معرفی میکنيم. برای روشن شدن مطالب 

الزامی است که يک مرتجم رسمی در اختيار شام باشد.

Stabsstelle „Internationales Patientenmanagement“
Domagkstraße 26, 48149 Münster

international-patients@ukmuenster.de
0049 251 83-57898
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اقامت و پذيرش اقامت و پذيرش

 برای اقامت نزد ما در حقیقت نیاز به وسايل اندکی داريد:
 خواهشمندیم لباس و پرياهن راحت، لباس ورزشی، پرياهن و لباس

 خواب، کفش خانه، پالتوی صبحگاهی يا حوله حامم، وسايل آرايش و
 حوله دستی يادتان نرود. مالفه را طبيعتا از ما دريافت میکنيد. برای

 اينکه زمان اقامت شام قدری خوشايندتر شود، بديهی است میتوانيد
 وسايل شخصی نيز همراه بياوريد. در فکر MP3-Player خود باشيد،
 اگر میخواهيد بدون مزاحمت و در آرامش يک کتاب الکرتونيکی و يا

 موسيقی مورد عالقه خود را گوش کنيد. يک کتاب هيجان انگيز و
 مجالت رسگرم کننده نيز زمان اقامت شام را کوتاه خواهند کرد.

شام اکنون برای خودتان وقت داريد
 زمان اقامت شام در درجه نخست برای سالمتی و بهبودی شام است.

احتامال ما شام   لذا تالش کنيد اسرتاحت و رفع خستگی کنيد. پيش 
 برای چيزهايی وقت داريد که محتمال در زندگی روزمره عادیتان
نگاه تلويزيون  و  دادن  راديوگوش  امکان   وقت نداشته ايد. البته 
برنامه های متعدد اين  بر   کردن نيز را در تختتان داريد. عالوه 

به نياز  آن  کنار  در   فرهنگی نيز در انتظار شام هستند. چنانچه شام 

بهرت است با ساک و چمدان سبک ترشيف بياوريد

 در ابتدای هر بسرتی شدنی در بيامرستان طبيعتا پرسشهای فراوانی وجود دارد که برخی از آنها را
پرسش که »چه چيزی را با اين  به   میتوانيم در هامن مرحله پذيرش بيامر پاسخ دهيم. همچنني 

داريم. پاسخ  خود به بيامرستان بياوريم« نيز 

اقامت و پذيرش شام

 چيزی داشتيد، حتام با پرسنل ما در بخش مربوطه در ميان بگذاريد.
 ما به شام، تا آنجا که بتوانيم، کمک میکنيم. اگر هم چيز ديگری
الزم داشتيد، مطمئنا اقوام شام میتوانند آن را برای شام بياورند.

پذيرش شام توسط ما
 پذيرش بيامر برای بسرتی شدن در کلينيک مرکزی در هر کدام از

 بخشهای مربوطه توسط دستيار امني بيامر )»فرزورگونگس استيتنت«(
پرسنل مرکز از سوی  بيامران  زنان  کلينيک   صورت میگريد. در 
پذيرفته  مديريت )»اليت شتهله«( در سطح )طبقه( پنجم غربی 
کلينيکهای غريمرکزی )جراحی عمومی و تصادفات،  میشوند. در 

 درماتولوژی )پوست(، کلينيک روانی کودکان و نوجوانان، کلينيک
 روانی بزرگساالن، روان درمانی، گوش و حلق و بينی و بيامرهای

پیدا می کنید. زمان را در نزديکی ورودیها   چشم( دفرت پذيرش بيامر 
 کار اين دفرتها متفاوت است.
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اقامت و پذيرش اقامت و پذيرش

 تا جايی که امکانات مکانی کلينيک دانشگاه مونسرت اجازه آن را
 بدهند، میتوان اگر درخواست شود در ازای پرداخت هزينه مربوطه

 از سوی بيامر يک نفر همراه بيامر در کلينيک دانشگاه مونسرت
ويژه در صورتيکه به  بيامر  نفر همراه   پذيرفته شود. پذيرش يک 

 بيامر خردسال باشد، موضوعيت میيابد.

شام در بخش پذیرفته شده اید
 شام مطمئنا خوشحال خواهيد بود، اگر بعد از پذيرش ابتدا در اطاق

برای مدتی مهمرتين محل  خودتان مبانيد. بخش شام مطمئنا 
میرسانند ياری  به شام  پرستاران   محوری شام خواهد بود. پرسنل 

 پيش ما اسکان يابيد، وی با شام متام اموری را صحبت میکند که برای
 پرستاری و رسيدگی به شام مهم باشند )برای مثال داروها، دندان

ابراز از   مصنوعی، کمک در شسنت يا لباس پوشيدن(. خواهش میشود 
احساس  آروزهای شخصی نيز پرهيز نکنيد. ما میخواهيم که شام 

 راحتی کنيد.

معاينهی پذيرش
 قبل از اينکه بصورت هدفمند گامهای مربوط به معاينه و معالجه
 شام برداشته شوند، علی القاعده پزشک بخش شام را »معاينه در
احيانا عملهای و  بيامريها  پريامون   بخش« خواهد منود. صحبت 

اين »معاينه بخش« از   جراحی پيشني شام جزو آن میباشند. هدف 
 اين است که زمينه های بيامری شام را بشناسند و علت دردهای شام

اولني انجام  ترتيب   را تشخيص دهند. احتامال در همني مرحله 
آزمايشات مهم داده میشود.

 ممکن است برخی اوقات دشوار باشد، بيامريها و آزمايشات و
برای  عملهای جراحی بسيار قديم و سالهای پيش را به ياد آوريد. اما 
 پزشک معالج شام بسيار مهم است که دقيقرتين اطالعات ممکن را از

اين صحبت از  قبل  باشد  بهرت   شام دريافت دارد. شايد هم 
 يادداشتهايی را برداريد. اين امر برای داروهايی که باخود آورده ايد

پزشک بخش با  از مشورت  قبل  نبايد   نيز صدق میکند. داروها 
 مرصف شوند، برای اينکه ناهمخوانی و عوارض منفی ناشی از

ترکيب آن با داروهايی که ما تجويز میکنيم منتفی گردد.

خواهش میشود همراه خود را بياوريد!
 خواهش میشود در فکر اين باشيد مدارک مربوط به معاينات و

 آزمايشات پيشني، گزارشات پزشکی، عکسهای عکسربداری، گواهی
پيشاپيش وجه حساب پرداخت  به  مربوط   »ئی ۱۱۲« يا مدرک 

شده معاينه را باخود بياوريد.
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ويزيت و معاينه ويزيت و معاينه

»حال شام چطور است؟«

 اين سوال در طول اقامت شام در کلينک بارها از شام می شود: آن هم
 از سوی پزشکان، پرستاران و افرادی که به ديدار شام می آيند. درنظر

 داشته باشيد که حداقل يک بار در روز در مورد ارائه پاسخ دقيق به
 پرسش فکر کنيد. معموال چنني است که ويزيت بيامران قبل ازظهر
 صورت می گريد. در اين متاس روزانه پزشکان بخش و پزشکانی که
 شام را معاينه میکنند اطالعات الزم را در مورد وضعيت سالمتی شام

 میگريند. پرسش در مورد روند معالجه شام و در مورد اقدامات
 پزشکی اينجا مورد بحث قرار میگريند و روشن میشوند. اکرثا يک

پرستار نيز ويزيت پزشک را همراهی میکند.

 مرتب هم »ويزيت بزرگ« انجام میگريد. خواهش میشود از تعداد
 زياد افرادی که روپوش سفيد بر تن دارند و يک دفعه وارد اطاق شام

 میشوند، نرتسيد. مدير کلينيک، پزشکان ارشد، پزشکان رزيدنت و
 دانشجويان پزشکی در کنار پزشکانی که شام را معاينه میکنند، حضور

 میيابند، تا اطالعات الزم را در مورد روند معاينه و معالجه شام دريافت
 کنند. خواهش میشود تعجب نکنيد که اين ويزيت رسيعرت از آنی

 انجام میگريد که شام تصورش را می کنيد. چون مدير کلينيک بنا را بر

ويزيت

متام پرسشهای مربوط به معاينه پزشکی شام در ويزيت هر روزه پاسخ داده میشوند.
در مورد وضعيت سالمتی شام از شام  را  پرسشهايی  نيز  پزشکان  به شام    برای رسيدگی مطلوب 
که ممکن است تا جايی  است  اينکه حال شام چطور  در مورد   خواهند داشت. خواهش میشود 

اطالعات دقيق و صادقانه بدهيد.

ويزيت و معاينه

 اين میگذارد که پزشکان بخش و پزشکان ارشد پرسشهای پيش آمده را
 قبال پاسخ داده اند و با شام و تيم پرستاران روند بعدی معالجه شام را

 هامهنگ کرده اند. لذا از ويزيت روزانه برای کسب اطالعات در
 مورد مرحله معالجه خود، شانس بهبوديتان و در مورد روز مرخص
 شدنتان بهره جوئيد. اگر تيم پزشکان در يک روز مقداری عجله

 داشت، مثال بخاطر يک عمل اضطراری، تا روز بعد منتظر مبانيد. بديهی
 است که شام میتوانيد با پزشک بخشتان صحبت کنيد. هميشه يک

 فرصتی يافت میشود که به سواالت شام پاسخ داده شود، تا شام متوجه
 دليل اقدامات پزشکی که انجام میشوند بشويد.

مشاوره
 بسته به نوع بيامری و روند آن پزشک شام برای آزمايش و معاينه

 شام با پزشکان متخصص بخشهای ديگر کلينيک مشورت خواهد
 کرد. اين مشاوره يا در بخش و يا در پلی کلينيک انجام میگريد.
 قرار آن را برای شام پزشکان و پرستاران خواهند گذاشت و شام را

 در مورد زمان آن مطلع خواهند منود.
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 سواالتی که ممکن است ما از شام داشته باشيم:
– چه ناراحتی داريد؟

– ناراحتی شام چگونه رشوع شد؟
– آيا درد داريد؟

 اگر داريد، چه نوع دردی داريد؟
– آيا در خانواده شام، آشنايان يا در محل کار شام بيامريهای

 مشابهی وجود دارند؟
– آيا در حال حارض دارويی مرصف می کنيد؟

– آيا چيز مشخصی شام را آزار میدهد و يا ناآرام می کند؟

اينها را شام میتوانيد از ما بپرسيد:
– اين بيامری من چه نام دارد و مقصود از آن چيست؟
– خود من چکار میتوانم بکنم که بيامریم بهبود يابد؟

– چه معايناتی در نظر گرفته شده اند؟
– شام چگونه میخواهيد بيامری مرا معالجه کنيد؟

– چقدر بايد در بيامرستان مبانم؟
– چه معاينات و اقدامات پزشکی ديگری بعدا رضوری هستند؟

ما از شام حاميت میکنيم
بذل توجه

 ما همه کار میکنيم، برای اينکه شام پيش ما احساس راحتی
از قلبی ماست. خواهش میشود  امر   کنيد. چون سالمتی شام 

نداشته  آنچه »پزشکی با فناوری عالی« ناميده میشود، ترس 
برخوردار است: اعتبار  از  اصل همچنان  ما يک   باشيد. پيش 
در کلينيک دانشگاه مونسرت انسانها برای انسانها کار میکنند.

همراه در غربت
 ما تالش میکنيم همراهانی را که زبان مادری شام را صحبت

 میکنند، بيابيم تا به ديدار شام در حني اقامت شام در بيامرستان
 بيايند و به شام کمک کنند.

ارائه توضيحات به زبان مادری
 برای روشنگری و ارائه توضيحات در امور مهم درمانی از سوی
 پزشک هميشه مرتجم رسمی و مجرب بکار میگرييم، طوريکه

 شام به زبان مادری خودتان با پزشک گفتگو میکنيد.

پرسشهايی در مورد بيامری شام
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بهرتين زمان رسيدگی قبل از عمل جراحی
 اگر شام عمل جراحی میشويد، در فرصت مناسب اطالعات مرشوحی را

 از پزشک معالج خود کسب میکنيد که برای اين عمل الزم باشند. در
 روز قبل از عمل برنامه ريزی شده در يک گفتگو مفصل با پزشک در

 مورد شانس و مخاطرات عمل اطالع می  یابید. از اين گفتگو با پزشکان
 استفاده کنيد. تنها هنگامی که اطالعات الزم را گرفته باشيد و به
 سوالهايتان جواب داده شده باشند، میتوانيد رضايت خود را با عمل

جراحی اعالم بداريد و رضايتنامه مربوطه را امضا کنيد.

 اگر برای عمل جراحی برنامه ريزی شده شام بیهوشی الزامی باشد، در
 روز قبل از عمل از سوی پزشک متخصص بیهوشی در مورد نوعهای

 متفاوت بیحسی-بیهوشی مطلع میگرديد و با شام بادرنظرگرفنت
 متايالت شام تاجايی که ممکن باشد بهرتين و برای شام مناسبرتين نوع

 بیهوشی برگزيده میشود. در صورت وجود بيامريهای پيشني و يا
 همزمان برخی اوقات برای پزشکان بیهوشی آزمايشات ديگر و معاينه
 پيشاپيش شام توسط بخشهای ديگر کلينيک رضورت پيدا میکند، برای

 اينکه ريسک بیهوشی به پايينرتين حد خود آورده شود. با اين کار
 ممکن است عمل شام قدری به تعويق بيافتد و اين کار بخاطر افزايش

 امنيت شام رضوری است.

 در مورد روند بیهوشی تان با پزشک متخصص بیهوشی صحبت کنيد.
 نگرانیهای احتاملی خود را نيز با وی در ميان بگذاريد. به هر ميزان

 شام خوب مطلع گرديده باشيد، به هامن ميزان نيز برايتان آسان

 شام در گفتگوی روشنگرانه با پزشک اطالعات جامعی را در مورد روند و همچنني شانس و
را باشد، متايالت شام  که ممکن   مخاطرات عمل جراحی پيش روی خود را خواهيد گرفت. تا جايی 

 هم در نظر میگرييم.

عمل جراحی

 خواهد بود، خود را دست متخصصني مجرب بسپاريد. در روز پيش از
 عمل بايد تاجايی که ممکن است مرتب در بخش حضور داشته باشيد.

 حتی اگر الزم باشد به مدت کوتاهی از بخش بريون برويد، آن را
 خواهشا به پزشک بخش و يا پرستاران آنجا اطالع بدهيد.

 در کنار عمل جراحی معالجه دارويی، فيزيوتراپی، کاردرمانی در به
 اصطالح »تأمني و رسيدگی محافظه کارانه« يک جايگاه ویژه دارد.
 راههای متفاوت در عملکرد پزشکی با هم ترکيب میشوند، اما آنچه

هدف هر عمل طبی است هامنا بهبود و شفايافنت بيامر میباشد.

 هر کدام از روشهای متفاوت معالجاتی نيز جايگاه ثابت خود را دارند
 و گاها در ترکيب با برخی  ديگر بکار گرفته میشوند: موسيقی درمانی،

 هرندرمانی، رقص درمانی، گفتاردرمانی و طب سوزنی در برخی از
 مراحل با روشهای معالجاتی ديگر دست به دست هم کار میکنند.

متايالت و آرزوهای شام
 برنامه ريزی يک عمل جراحی تنها وظيفه پزشکان نيست. شام نيز

 بعنوان بيامر میتوانيد با آرزوها و متايالت خود و حتی پرسشهای
خود تا جايی که ممکن است در اين برنامه ريزی مشارکت کنيد.

 هر کدام از کلينيکها و بخشهای تخصصی در اين مورد اطالعات
جداگانه ای را برای شام دسته بندی و آماده کرده اند.
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عملهای جراحی
 عملهای جراحی معموال به ترتيبی که در شب قبل از انجام آنها اعالم

از پزشک را  ترتيب  اين  میتوانيد   میگردد، صورت میگريند. شام 
برنامه  بخش و يا تيم پرستاران بخش خود بپرسيد. به داليل طبی 

 عمل ابتدا روی کودکان و يا روی بيامرانی که عمل آنها طوالنی
 خواهد بود، انجام می گريد.

 حوادث پیش بینی  نشده و عملهای جراحی غريمنتظره میتوانند در
 موارد نادری باعث طوالنیرت شدن زمان انتظار و ناشتايی و يا حتی منجر

 به تعويق افتادن عمل و موکول شدن آن به روز بعدی شوند. چون
 همچون چيزهايی نه قابل برنامهريزی و نه قابل پيشبينی هستند، درک

اين موضوع از سوی شام مورد خوشحالی ما خواهد بود.

آنجا يک  در حني عمل جراحی نيز زير دستان تیم  مجربی هستيد: در 
 تيم از پزشکان مجرب و کارا به شام خواهد رسيد و از سوی تيمی از

 پرستاران کارآزموده و دوره ديده کمکهای الزم را می گرييد.

بیهوشی
 در عملهای جراحی کوچک غالبا کافی است، تنها يک بخش کوچک از

 بدن شام بیحس شود و اين را اکرثا خود جراح انجام میدهد. در
 عملهای جراحی بزرگرت تيم پزشکان بیهوشی برای اين کار در خدمت

پرستاران متخصص مربوطه و  تيم  اين   شام خواهند بود. پزشکان 
 کارشان اين است عملهای جراحی و آزمايشات را تا آنجا که ممکن

 است برای شام راحت و مطمنئ و خوشايند سامان دهند. در صورت
 بیهوشی موضعی يک بخش بزرگرت از بدن شام بیحس میگردد. در
 صورت بیهوشی کلی عمل در وضعيت مشابه خواب انجام میگريد.

 فرآيند بیهوشی امروزه بسيار کم آسيبرت و ماليم تر از گذشته صورت
 می گريد و هیچ زمانی  اين چنني با اطمينان باالی امروز صورت

مناسبرت برای شام  بیهوشی  نوع  و  کدام شيوه   نگرفته است. اينکه 
 است را پزشک متخصص بیهوشی در گفتگويی پيشاپيش با شام مورد

 بحث قرار میدهد.

روشنگری
 شام بعنوان بيامر نه تنها حق اين را داريد که معاينه و پرستاری

 بشويد، بلکه همچنني اين حق را دارید که مطلع شويد چه کاری روی
پزشکان معالج مکلف هستند،  شام صورت میگريد. به همني جهت 

 شام را در مورد اهميت، اندازه و شانس و مخاطرات آزمايشات،
 عملهای جراحی و معاينات و اقدامات تشخيصی و همچنني در مورد

اضطراری موارد  از   تأثريات داروهای تجويز شده راهنامئی کنند. غري 
بدون نيست   )حوادث و تصادفات، ...( هيچ عمل جراحی مجاز 

با پزشک  موافقت بيامر صورت گريد. در طول صحبت مهم شام 
 جهت روشنگری بايد هميشه يک مرتجم رسمی حضور داشته باشد
 که توضيحات الزم پزشکان را برای شام به زبان مادری ترجمه کند.

 
محفوظ ماندن حيطه خصوصی

کارکنان  در بيامرستان نيز حوزه خصوصی شام محفوظ است. متام 
بستگان شام  کلينيک ما موظف به حفظ ارسار بيامران هستند. البته 
 و افراد ديگری میتوانند از پزشک شام اطالعاتی را در مورد وضعيت

وظايف ما، حقوق شامبرنامه ريزی فردی
 بيامری شام دريافت دارند، آن هم منوط به اينکه شام به اين کار

 رضايت بدهيد.
 

رؤيت پرونده و صيانت از اطالعات مربوط به شام
 در مورد بيامری هر کدام از بيامران پرونده ای گشوده میشود و

برای منونه حاوی  مدارکی نگهداری میشوند. اين مدارک 
 يادداشتهای پزشکان و پرستاران در مورد روند بيامری شام و

در مورد يادداشتها   معاينات و اقداماتی برای معالجه میباشد. متام 
 معاينه و اطالعات مربوط به وضعيت خانوادگی و شغلی شام

اقامتش است در طول  بيامر محق   محرمانه نگهداشته میشوند. هر 
 در بيامرستان و حتی بعد از آن هم اطالعات الزم را در مورد

 محتويات و مندرجات پروندهی پزشکی و همچنني مدارک نگهداری
 شده در بيامرستان را مورد رؤيت قرار دهد. اصل مدارک مجاز

 نيست به بيامر داده شوند، چون بيامرستان مکلف به نگهداری از
 آنها میباشد.

۲۱ ۲۰



دفرتچه اطالعاتی برای بيامران بني املللی و بستگان همراه آنهادفرتچه اطالعاتی برای بيامران بني املللی و بستگان همراه آنها
کودکان در بيامرستان کودکان در بيامرستان

 برای کودکان اقامت در بيامرستان، دور از والدين و خواهر و برادر و
 خانواده، دور شده از زندگی روزمره آشنا برای وی، بسيار دشوار
از يکی  توسط  از همراهی کودک  ما   است. به همني جهت هم 

ياری میکنيم  امکان تالش   والدين خيلی استقبال میکنيم. در صورت 
 دهندگان افتخاری بيابيم که با کودک و والدين وی به زبان مادریشان

تا امر  باشد، اين  اندکی هم  اين يک دلخوشی   صحبت کنند. اگر 
در بخشهای طب ما   اندازه زيادی باعث آرامش میشود: پرسنل 

 کودکان و نوجوانان توانايی و دانش زيادی در تعامل و رفتار با افراد
که کودک يک »بالغ میدانيم  ما   کم سن و سال دارند. امروزه 

در بخش کودکان يک پرستاران  و  پزشکان   کوچک« نيست. تيم 
 دوره ويژه تعليم و تربيت کودکان را پشت رس گذاشته اند، تا بتوانند
 نيازها و الزامات کار با کودکان در بيامرستان را بشناسند و برآورده

امر کمک اين  به  نيز  ما  پرسنل غريطبی  از  زيادی   سازند. تعداد 
 میرسانند که فرزند شام توصيه های متعددی را که به سالمتی وی

 ياری می رسانند، یاد بگريد.

بعنوان کودک در بيامرستان

ديده ويژه دوره  بطور  فرق منیکند هنگام معاينه باشد يا در وقت فراغت: کارکنان 
میکنند. توجه  فردی  باشد – بطور  که ممکن  ويژه کودکان – تاجايی  نيازهای  به   ما 

کودکان در بيامرستان

ایجاد دلخوشی و اعتامدسازی کردن
 گذشته از آنچه که به لحاظ پزشکی رسيدگی توسط پرستاران

رضوری است، اما رصف يک لبخند کودک نيز در بهبودی بيامری
اعتامد در و  اطمينان، امنيت  میکند. احساس  ايفا  مثبت  نقش    وی 

 بيامرستان بهرتين پيش رشط اين میباشد که نه تنها بيامر احساس
 خوشی و راحتی کند، بلکه همچنني برای اين است که تا اندازه زيادی

تربيتی، مددکاران مربيان  از  ما مرکب   احساس سامل بودن کند. تيم 
 اجتامعی و کادر متخصص خالق و معالج کمک رسان و پشتيبان

 بيامران هستند.

 در برخی از بخشها اطاقهای بازی به همراه مربی وجود دارند. اگر هم
 هوا خوب باشد، يک پارک بازی قشنگ آماده پذيرايی از کودکان است.
 برنامه های فرهنگی متعدد و پرتنوع برای کودکان وجود دارند. به ويژه
 دلقکهای کلينيک ما که مرتب به بخشها میآيند کاری میکنند که فرزند

 شام تنها با فشار بيامرستان رسوکار نداشته باشد.

 چنانچه يک کودک بسرتی گردد، میتوان تحت رشايطی يکی از
 والدين نيز همراه وی برای ماندن در بخش پذيرفته شود. در

 صورت معاينه اورژانسی تالش می کنيم مؤسساتی را که خيلی
 طرفدار کودک هستند را بيابيم و به شام معرفی منائيم.
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دفرتچه اطالعاتی برای بيامران بني املللی و بستگان همراه آنهادفرتچه اطالعاتی برای بيامران بني املللی و بستگان همراه آنها
پرستاری از شام پرستاری از شام

 پرستاری و تأمني نيازهای بيامر در دست تيم پرستاران می باشد که
 در طول اقامت شام در بيامرستان پيوسته پرسنل در خدمت شام
راحت و اقامت  برای  پرسنل در خدمت شام   خواهد بود. اين 

 خوش خواهد بود، عوارض ناشی  از بسرتی شدن در بيامرستان را
کنند که اموری کمک می  در  به شام  پرسنل   معتدل سازد. اين 

 شام به دليل بيامری تان بخشی از آن  و يا کل آن  را منی توانيد انجام
يا مذکر از سوی پرسنل مؤنث  توانيد   دهید. اگر شام بخواهيد می 

 منطبق با جنس خودتان مورد رسيدگی و پرستاری قرار گرييد.
 خواهش می شود اگر چنني متايلی داريد، آن را در هامن مرحله ی

ميان  ثبت نام اوليه با »دفرت مرکزی مديريت بني املللی بيامران« در 
کار می از بخشها  املللی در خيلی  بني  پرستاران   بگذاريد. تيم 

پرستارانی نيز  که در بخش شام  اين شانس   کنند. به همني جهت 
 کار کنند که زبان شام را صحبت می کنند، نسبتا زياد است. انجام

 کارهای روزمره در کلينيک برای کسی چندان آسان نيست، لذا
 بديهی است که پرسنل پرستاری در اين امر با ميل و رغبت به شام

ياری می رساند.

ما برای شام اينجا هستيم

 انسانيت، توامنندی، همياری، درک احساس ديگران وجوه مشخصه ی درک ما از پرستاری در کلينيک
و معطوف يک را وقف  و مرد تالش خود  از ۲۰۰۰ پرستار زن  بيش   دانشگاه مونسرت می باشد. با 

بيامرامنان. هدف ساخته ايم: بازيابی سالمتی 

پرستاری از شام

  احتامال خود شام نيز می توانيد برخی از کارها را خودتان انجام
 دهيد و مايل نيستيد که در هر رشايطی از کمک پرستاران بهر ه

قرار دهيم، چون را مورد حاميت  مايليم شام  امر  اين   گرييد. در 
را هم  پرستاری فعال امروز همچنني بدين معنی است که: شام 

 بعنوان بيامر تشويق کند، توانايی هايتان را بکار بياندازيد. چون خود
 شام مهمرتين تکيه گاه خودتان هستيد، آنگاه به موضوع به اين

 برگردد که سامل شويد و بياموزيد با بيامري تان برخورد بهرتی داشته
روز و ۲۴ ساعته در ما شبانه  کلينيکهای  در  به شام   باشيد. رسيدگی 

پرستاران در امر  اين   روز صورت می گريد. برای تضمني منودن 
نيز  شيفتهای زود، دير و شب کار می کنند. پرستاران پشت صحنه 

 تعداد زيادی وظايف در ارتباط با معالجه و تأمني و رسيدگی به شام
که دوره ی پژوهانی  دانش  به  مايليم   انجام می دهند. مخصوصا 

 کاری می بينند، آنانی که دوره کارآموزی عملی می گذرانند، و
 همچنني محصلني مدرسه ی پرستاری بزرگساالن و کودکان اين امکان

 را بدهيم، با آنانی که در کلينيک هستند آشنا شوند و آنها را در
چهارچوب دوره های خود در بخش های مربوطه همراهی کنند.

۲۵ ۲۴



دفرتچه اطالعاتی برای بيامران بني املللی و بستگان همراه آنهادفرتچه اطالعاتی برای بيامران بني املللی و بستگان همراه آنها
پرستاری از شام پرستاری از شام

انسانيت، توانايی، همکاری و درک احساس ديگران
 اين واژه ها الگوهای رفتاری و جهت دهی  خدمات پرستاری ما در

احساس بيامران  از  کدام   کلينيک دانشگاه مونسرت میباشند. اينکه هر 
 راحتی و خوشی کنند، هدف ما در رسيدگی به بيامران است. طيف

 گوناگون خدمات ما امروزه ديگر از فعاليتهای پرستاری که با آن آشنا
و مستندسازی ريزی  برنامه   هستيد، بسيار فراتر میرود. برای منونه 

 پرستاری در حوزه مسؤوليت خدمات پرستاری قرار دارد، در
امور در  و مشاوره   همکاری خوب با همکاران پزشک. پيشگريی 

سالمتی به اين حوزه تعلق دارند.

 قريب ۲۰۰۰ پرستار زن و مرد در حال حارض در کلينيک دانشگاه
بزرگرتين اينان  ترتيب   مونسرت مشغول به فعاليت هستند. بدين 

آموزشی دوره های  گروه شغلی داخل کلينيک میباشند. مؤسسات 
 پيرشفته برای پرستاری فرشده و بیهوشی و پرستاری در بخش

 رسطانشناسی و همچنني برای خدمات عمل جراحی و دوره های

 کلينيک دانشگاه مونسرت بعنوان يک مجتمع کلينيکی با تأمني
 حداکرثی و برخوردار از تعدادی زيادی تک کلينيکهای تخصصی،

 نهادها و بخشها جزو مهمرتين پايه های تأمني و رسيدگی به بيامران
از به يک طيف وسيع  عنايت   در منطقه و خارج از آن میباشد. با 
 بيامريها توانايیهايی که کارکنان بخش پرستاری بايد از آن برخوردار

در آن که  کلينکی   باشند، بسيار باال هستند. در يک مجتمع 
 متخصصني و کارشناسان حوزه دانشگاهی که در سطح دنيا اول

 هستند، کار میکنند، پرسنل پرستاری تأمني کننده نيازهای بيامرانی
 که بيامريهای دشوار دارند و يا بيامرانی که تشخيص بيامريشان نادر

پرستاری و کيفيت  تقويت مداوم   يا پيچيده است، میباشد. برای 
 انطباق آن با نيازها و رشايط آينده، پرسنل پرستاری در کلينيک

الگوی ما در پرستاری

پرستاری در تحول

 پيرشفته آموزشی داخلی تأمني کننده و تضمني کننده مهارت و
 توانايی پرسنل پرستاری میباشد و در خدمت ارتقاء توامننديها و

برخورد و برای  ويژه   خالقيتهای شخصی در پرستاری دارند. بطور 
 رفتار با بيامران خارجی بعنوان بخشی از برنامه آموزشی پيرشفته
 يک ماده درسی گذاشته ايم، تا کارکنان بخش پرستاری را هدفمند
 آموزش دهيم و حساسيتهای الزم در قبال اين گروه از بيامران را

 بهبود بخشيم.

 در اين راستا مدرنرتين طرحهای پرستاری بکار گرفته میشوند.
 »مديريت موردی« و همچنني »انتقال وظايف پزشکی به بخش
پرستاری بني میباشد. بخشهای وظايف  آنها   پرستاری« از جمله 

 مدير پرستاری و معاون وی، هيئت رئيسه خدمات پرستاری بيامران،
 هيئت رئيسه بخشها و پرستاران در هر يک از بخشها تقسيم

 میشوند.

 دانشگاه مونسرت مبتکر يا همراه تحقيقات در داخل پرستاری میباشد.
 دانسته ها و داده های علم پرستاری را به کمک پروژه های متعدد و

 دوره های آموزشی در کار روزانه پرستاری پياده می کنيم.

 برای تضمني تأمني و رسيدگی مطلوب بيامران در ضمن رشايط
 مهارتی و توامننديهای در حال تحول پرستاری و تحت رشايط و

 چهارچوبهای قانونی در حال تغيري، خدمات پرستاری تا سال ۲۰۱۴ در
 جوار مراکز پزشکی در کلينيک دانشگاه مونسرت نو سازماندهی

تغيري ساختاری در مجموع هفت بخش و   میشود. نو ساماندهی 
پرستاری را دربرمی گريد:

– پزشکی والدين، کودکان و نوجوانان و جوانان
– رسطانشناسی

– طب مغز و اعصاب
– پزشکی محافظه کارانه 

– پزشکی جراحی
– پزشکی روان اجتامعی

– پزشکی و مراقتبتهای پزشکی ويژه و فرشده

 هدف از ساماندهی نوين نهادينه کردن تأمني پرستاری نزديک به
 بيامران و ارتقاء ميزان واقعی و اعتالی کارايی و بازدهی آن میباشد.
 از اين طريق میخواهيم به سطحی مطلوب از ارتباط و همکاری در
 داخل پرسنل پرستاری دست يابيم و بکارگريی پرسنل پرستاری در

بر  داخل کلينيک را بطور منعطف و قابل تغيري سامان دهيم. عالوه 
 اين برای ما مهم است که توانائیهای پزشکی گسرتده ای که در پرسنل

 پرستاری وجود دارند را رشد و توسعه بخشيم و همکاری تنگاتنگ
 آنان با پزشکان و پرسنل تخصصی پزشکی و نريوهای تأمني کننده

 غذايی کلينيک را بيش از پيش بهبود بخشيم.
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دفرتچه اطالعاتی برای بيامران بني املللی و بستگان همراه آنهادفرتچه اطالعاتی برای بيامران بني املللی و بستگان همراه آنها
زندگی روزمره در کلينيک زندگی روزمره در کلينيک

 اقامت در بيامرستان غالبا با محدوديتهايی همراه است – برای منونه
 زندگی روزانه در کلينيک دانشگاه مونسرت اکرثا صبح خيلی زود

به وقتگري، رسیدگی  معاينه های  و  آزمايشات   رشوع میشود. اغلب 
اين  بيامران و متيزکردن هر يک از بخشها پيش ازظهر می  باشد. با 

 وصف تالش میکنيم اقامت شام در کلينک را تاجايی که ممکن باشد،
گامهای معالجه و  آزمايشات  و  معاينه ها   خوشايند سازيم. چون 
 هميشه دقيقه به دقيقه قابل برنامه ريزی نيستند، حضور شام در
 بخش از اهميت بااليی برخوردار است. به همني خاطر خواهش

 میشود از بخش بدون اطالع پرسنل بخش خارج نشويد.

 در هر اطاق شام با يک يا چند بيامری که منیشناسيد بسرتی هستيد.
میکنند،  با اين مسأله مطمئنا عادت ندارید. بعضیها خيلی صحبت 

متفاوت غالبا خيلی  آرامش  برای  انسانها   برخیها خيلی کم. نياز 
 است. اما بودن با انسانهای غريبه میتواند مثبت نيز باشد، چون شام

اوقاتی خوش با هم

زندگی روزمره در داخل مجتمع کلينيک دانشگاه مونسرت احتامال برای شام ابتدا نامأنوس باشد.
بيامرستان اين  در  را  اقامت شام  ما  فعال  کارکنان  و  انعطافپذير  زمانهای مالقات   اما 

 تسهيل خواهند کرد.

زندگی روزمره در کلينيک

اگر مشکلی پيش  با افکار و نگرانیهايتان تنها نيستيد. به هر حال 
برای راه حلی   بيايد، با پرسنل بخش در اين مورد صحبت کنيد. حتام 

 آن پيدا میشود.

 ما خوشحال میشويم اگر بستگان و دوستان با مالقات شام باعث اين
 گردند که اقامت شام در کلينيک قدری تسهيل گردد. اوقات مالقات
اين در  که  کنيد   معموال انعطاف پذيرند. اما خواهش میشود تالش 
به بايد معطوف  و تالش شام  فکر   مورد نيز زياده روی نشود. متام 
به که   اين باشد که هر چه زودتر سالمتی خود را باز يابيد. کسانی 
 ديدار شام میآيند مطمئنا وضعيت شام را درک می کنند. بچه های

 زير ۱۴ سال مجازند تنها با همراهی بزرگساالن به ديدن شام بيايند.
 چون در بسياری از بيامريها احتامل باالی مرسی بودن وجود دارد، از
 شام خواهش میکنيم، که مالقات کننده های شام خودشان بيامر و یا

 رسماخورده نباشند.
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اتوبوس بيامران
 برای حمل شام به مکانها و مراکز خارج از کلينيک که برای معاينه و
 آزمايش شام در نظر گرفته شده، اتوبوسی داخلی در اختيار بيامران
بر دانشگاه مونسرت  کلينيک  برگه حمل  ارائه  مقابل   قرار دارد. در 

 رس قرارهای معاينه و آزمايش حمل خواهيد شد.
 اتوبوس بيامران مرتب در داخل بخش کلينيک دانشگاه مونسرت بني

 کلينيک درماتولوژی، ورودی غربی، ورودی رشقی، کلينيک جراحی،
 کلينيک چشم و کلينيک گوش و حلق و بينی در رفت و آمد است.

 برنامه حرکت اتوبوس جلو هر يک از ساختامنها در بخشها و در
 بخشهای رسايداری يافت میشوند.

پياده روی
 ممکن است آمادگی جسمی برای يک پياده روی با بستگان و

نيمکت با  پارک کوچک   دوستان خود داشته باشيد. برای منونه يک 
 در محوطه کلينيک و روبروی کلينيک روانی برای اينکار مناسب

پرسنل اطالع  بدون  را   است. اما خواهش میشود، بخش خود 
آزمايشات از  برای خيلی  در بخش   پرستاری ترک نکنيد! حضور شام 

 و گامهای معاينه در چهارچوب معالجه شام رضوری است. زمان و
 ساعت هميشه پيشاپيش تعيني شدنی نيستند.

تلويزيون و تلفن
 در کلينيک مرکزی تلفن و راديو کنار تخت و همچنني دسرتسی به

 اينرتنت و يک دستگاه تلويزيون با برنامه های تلويزيونی بني املللی
از نامربده  کلينيک  در  میتوانيد  مايليد   در اختيار شام قرار دارند. اگر 
به نيز  کنار تخت  تلفنتان   تلفن دستی خود را نيز استفاده کنيد. برای 

 سیم کارت داريد که در دستگاه های »تله مونسرت« در طبقات ۰۴،
 ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۶، ۱۸ غرب و رشق و همچنني در طبقه ۰۱ رشقی

رايگان میتوانيد  کارتها همچنني  اين سیم   میتوانيد دريافت کنيد. با 
امانتی سیم کارت و  استفاده نشده   تلويزيون نگاه کنيد. واحدهای 

داده میشوند. اين  به شام در دستگاه اتومات پس دادن کارت، عودت 
 دستگاهها در طبقه های ۰۴ رشق و غرب همچنني در راهرو ارتباطی

کلينيکهای غريمرکزی يک  طبقه ۰۴ نزديک صندوق میباشند. در 
 تلفن و بطور مجانی دستگاه راديو و تلويزيون کنار تختتان در دسرتس

از دستگاههای را  تلفن  از  استفاده  برای  تلفن   میباشند. کارتهای 
 اتومات مربوطه دريافت میکنيد که در بخشهای ورودی کلينيکها
کارتها در امانتی  و  استفاده نشده   گذاشته شده اند. واحدهای 
 دستگاههای اتومات کلينيکهای غريمرکزی عودت داده میشوند.

خوشمزه:
خوردن و نوشيدن در کلينيک دانشگاه مونسرت

وعده های غذا
در تالش ما  آشپزی   اگر چه غذای خانه خوشمزه تر است: تيم 

 است، هر روز به شام يک مجموعه غذاهای خوشمزه، از
 غذاهای کامل گرفته تا غذا سبک، عرضه کند. پرستاران بخش

 شام با کامل ميل با شام در مورد برنامه غذايی صحبت و به شام
 در انتخاب غذا کمک میکنند. همه غذاها با رعايت و با بهره گريی

 از مدرنرتين تکنيک پخت و پز در آشپزخانه مرکزی ما آماده
در هر آشپزخانه های پخش  از طريق   میشوند. اين غذا سپس 

 يک از بخشها پيش کنار تخت شام آورده می شود.

 موازين دينی غذايی
میکنيم، آشپز مراکشی  به بيامران مسلامن »غذای حالل‘ عرضه 

 ما غذاهای بدون گوشت خوک يا چربی خوک را آماده میکند.
 موازين غذايی برای معتقدين يهودی نيز میتوانند مورد توجه
از قبل  را  میکنيم غذاهای خاص خود   قرار میگريد. خواهش 

 آغاز اقامت در کلينيک بعنوان خدمات انتخابی سفارش دهيد.

نوشيدنی خنک
 برای رصف نوشيدنی خنک نيز هر از چندگاهی در هر يک از

بخشها آب معدنی و ليوان گذاشته میشود.

غذا برای همراهان
 برای افراد همراه اين امکان وجود دارد، روزانه از ساعت ۷ و

در طبقه ۰۴ واقع  پرسنل  تا ۱۰ در سالن غذاخوری   ۳۰ دقيقه 
 غرب، مرکز آماد، صبحانه و بني ساعت ۱۱ و ۳۰ دقيقه و ۱۴ و
افراد همراه شام بني ساعت کنند. برای  نهار رصف   ۳۰ دقيقه 
در طبقه ۰۴ رشق بيامران، واقع   ۱۷ و ۱۸ در سالن غذاخوری 

 تقديم میشود.

رژيم غدايی/مشاوره رژيم غذايی
 رژيم غذايی که شام بايد رعايت کنيد يا پيش ما از سوی پزشکان
 تجويز میشود، از سوی دستياران رژيم غذايی تهيه میشود. اينجا

 همخوانی مواد غذايی يا اشتها فردی درنظر گرفته میشوند.
 دستياران رژيم غذايی ما با کامل ميل به شام مشاوره و

 راهناميیهای الزم خواهند داد.

کافه تريا )سالن غذاخوری(
انتهای  از سالن غذاخوری ما »کافه بار با سلف رسويس« در 

با ميل  با کامل  توانيد  کنيد. می  ديدن   ورودی طبقه ۰۴ رشقی 
و گرم  بستگان و مالقات کنندگان ترشیف بیاورید. غذاهای رسد 

 همچنني نوشابه، کيک، بستنی و شريينيجات در آنجا يافت میشوند.

ساعت خدمات:
دوشنبه تا جمعه: از ساعت ۸ الی ۱۸

تعطيلی: از ساعت ۱۰ الی ۱۸ آخرهفته)شنبه و یکشنبه(/روز 

دکه
آنجا  دکه ای را در کلينيک غريمرکزی جراحی يافت میکنيد. در 
 ميوه، ساندويچ، بستنی، شريينیجات، توتون/تنباکو، نوشابه های

 رسد و گرم، مطبوعات روز، مجالت و همچنني کادوهای کوچک،
 گل، چيزهايی برای هديه، کارتهای تربيک و از اين گونه موارد

 بفروش میرسند.

زمان گشايش اين دکه
دوشنبه تا پنجشنبه: ساعت ۸ الی ۱۸

جمعه: ساعت ۸ الی ۱۷
شنبه: ساعت ۹ الی ۱۲ + ۱۳ الی ۱۶

يکشنبه: ساعت ۹ الی ۱۲ + ۱۳ الی ۱۷

 امکانات ديگر خريد در نزديکی کلينيک در والداير شرتاسه و در
خيابان هوفرشرتاسه وجود دارد.

برای رصف چيزهای سبک به صورت موردی
 در سطوح مختلف کلينيک مرکزی و در کلينيکهای غريمرکزی ذيل
 دستگاههای اتوماتی وجود دارند که از آنها شام و مالقات کنندگان

 شام میتوانند بيسکويت و کيک و شريينی، نانک گرد، و نوشيدنی
خنک دريافت کنيد:

– کلينيک پوست
– کلينيک چشم

بينی و  – کلينيک گوش و حلق 
دندان – کلينيک 

– کلينيکوم مرکزی طبقه ۰۴ رشقی
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مددکار اجتامعی کلينيک
 رسويس خدمات اجتامعی شام و بستگان شام را در رفع مشکالتی که

 از طريق بيامری يا معلوليتتان بوجود آمده و به زندگی شام آسيب
 رسانده و آن را تغيري داده باشند، همراهی و مورد پشتيبانی قرار

به همراهی شام اجتامعی   میدهد. همکاران رسويس خدمات 
 کمکهای مناسبی را برای وضعيت شخصی شام برنامه ريزی میکنند و
 در چهارچوب يک مديريت رفع اضطراب از شام، اقدامات معالجاتی

 بعدی و ترميم سالمتی شام را سازماندهی میکنند.

همراهی روحی در کلينيک دانشگاه مونسرت
 شام مايليد با کسی در مورد غصه ها و نگرانیهای خود صحبت کنيد؟

 آيا شام دنبال يک شنونده خوب، کسی که بتوانيد پيش وی از غصه
 های خود، از ترس و نگرانیهای خود و از مسائلی که بر روح و روان

 شام فشار می آورند، صحبت کنيد؟ مددکاران روحی کاتوليک و
 پروتستان کلينيک ما بعنوان همصحبت و همراه شام در حني اقامتتان

پرسنل بخش  در بيامرستان در کنار شام خواهند بود. از طريق 
با کامل ميل ما  پروتستان   میتوانيد با آنان متاس برقرار کنيد. کشيک 

 خواسته شام را برای ارتباط و برای آوردن خواسته ها و صدقه
گناهان و شفای به  اعرتاف  برای   برآورده میسازد. اينان همچنني 

ما به شام کمک میکنيم...

اين وصف با   ما هر کاری که الزم باشد می کنيم تا شام پيش ما احساس خوشی و راحتی کنيد. اگر 
موافق وضعيت مشخصی نباشيد، خواهش میشود آن را مستقيام با خود ما در ميان بگذاريد.

داريم. نگرانیها گوشی شنوا  و  پرسشها  برای متام   ما 

مشاوره و رسويس

باورمندان برای  اينکه   بيامران در دسرتس خواهند بود. برای 
 مسلامن و يهودی يک همراه معنوی از طريق يک روحانی را ممکن

 بگردانيم، پيوندهای تنگاتنگی با مجامع اسالمی و يهودی شهرمان
 داريم که باورمندان پیرو دین خود را همراهی کنند.

مراسم عبادتی و دعا و مناز
 اگر میخواهيد به مراسم عبادتی جمعی و نيايش و مناز برويد،

کليسای  امکانات متعددی را به شام عرضه میکنيم. برای منونه 
 کوچک در کلينيک مرکزی در طبقه ۰۷ غربی، کليساهای کوچک در

 کلينيک پوست و کلينيک روانی، کليسای کلينيک به نام »ماريا
کليسای و  میباشد  کاتوليک  کليسای   بيامران را شفا ده« که يک 

 لوکاس که يک کليسای پروتستان است، از شام دعوت بعمل میآورند.
 مراسم و ساعات آنها را در اعالنات نصب شده در بخشتان خواهيد
از يک منازخانه هم دانشگاه مونسرت  کلينيک  اين  بر   يافت. عالوه 
 برخوردار است که در طبقه اول دوماگکشرتاسه، شامره ۲۶ میباشد.

 هر سوالی در اين زمينه داشتيد، به پرسنل بخشتان مراجعه کنيد.
 کارکنان بخش همراهان روحی کاتوليک و پروتستان و کتابخانه

 بيامران از شام مرتب برای کتابخوانی نويسندگان، رشکت در
 گروههای گفتگو و آمدن به شبهای ديدار دعوت بعمل میآورند.
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رسويسهای خدماتی ما

رسويس مالقاتی
 برای اينکه به بيامرانی که از خارج میآيند، حاميتهای فوق العاده را

 عرضه کنيم، تيمی از کمک کنندگان افتخاری آماده هستند. اين
 کارکنان زبان مادری کشوری که بيامران از آنجا میآيد را مسلط
 هستند و به بيامران روی تخت بيامرستان رس میزنند، آنها را در

 مراسم و برنامه های متفاوت و برای پياده روی همراهی میکنند و
 خريدهای کوچک را نيز برعهده میگريند.

فرهنگ در بيامرستان
اجزاء از  يکی   فرهنگ احساس سعادت را ارتقاء میدهد. فرهنگ 
را رسعت بيامر  بهبودی   مهم روند شفايابی بيامر است: فرهنگ 

که منجر  میبخشد و اقامت در کلينيک را تسهيل میسازد. اعتقادی 
 به اين شد که کلينيک دانشگاه ما ۱۵ سال پيش ابتکار »فرهنگ

املللی بني  که در سطح  پروژه منونه  آورد يک  بوجود   تکانه« را 

ما به شام کمک می کنيم...
 مقلدان و طرفداران زيادی پيدا کرده است. در آن زمان ما جزو

 پيشاهنگان مخلص پيام آور بوديم، اکنون اما فرهنگ در بسياری از
ماهانه  بيامرستانها جای خود را باز کرده است. برنامه های فرهنگی 

 ما، از جاز گرفته تا کنرست گروه کُر، از تئاتر و برنامه طنز گرفته تا
 منايشگاههای کيفيت باال و کتابخوانی نويسندگان اوقات فراغت
تئاتر برنامه  و  کلينيک   پرباری را برای شام پر میکنند. دلقکهای 

برنامه های اوج  نقاط  دارد، جزو   کودکان که »تئاتر در راهرو« نام 
ايم ساالنه  فرهنگی و رسگرم کننده ما میباشند. تاکنون موفق شده 
 بيش از ۱۰۰۰۰ مراسم برگزار کنيم، بيش از ۲۰۰۰۰۰۰ نفر به ديدن

 کنرستها و منايشهای تئاتر در کلينيک ما آمدند. بروشور مرشوح
 برنامه های فرهنگی در بخش شام و در وروديهای کلينيکها گذاشته
ويرتينها در سطوح ۰۳، ۰۴، در  پالکارتهايی  اين  بر   شده اند. عالوه 

 و ۰۵ خرب از مراسم روزانه میدهند.

کتابخانه بيامران
 برای زمان اقامت شام در بيامرستان

 کتابخانه وسيع جامعهی کاتوليک کلينيک به
 نام »ماريا به بيامران شفا بده« در دسرتس

کارکنان و  بيامران   میباشد. کتابخانهی 
 کلينيک در کلينيک مرکزی در طبقه ۰۴

تا میتوانيد دوشنبه ها   ميانه میباشد. شام 
 پنجشنبه ها از ساعت ۱۰ الی ۱۶ و جمعه

 ها از ساعت ۱۰ الی ۱۴ کتاب قرض
کنار در  کتابخانه طبيعتا  در   بگرييد. شام 

 کتاب همچنني مجله، بازي و يک مجموعه
 بزرگ از کتابهای شنيداری و سی دی های

 موسيقی هم پیدا میکنيد. قرض گرفنت دی
بيامران  وی دی هم ممکن است. کارکنان 

 اين کتابخانه مرتب به بخشهای کلينيک رس
 میزنند.

 کاتالوگ ما را در اينرتنت تحت آدرس
 www.online-opac.de میيابيد. تلفن
 کتابخانه ۴۹۵۵۵-۸۳ ۲۵۱ ۰۰۴۹ میباشد.

کتابخانهی پزشکی
 در کتابخانه شعبه پزشکی، واقع در

 دوماگکشرتاسه ۹، مجموعه ای از کتب
 مربوط به بهزيستی وجود دارد. اين

 مجموعه متام بخشهای علوم پزشکی را در
و نرشيات مؤسسات  برمیگريد. مطالب 

 بهزيستی و همچنني کامپيوترهايی با
 بانکهای اطالعاتی مهم برای بهزيستی و

 منابع اينرتنتی در دسرتس شام قرار دارند.
 کتابهای کتابخانه بهزيستی را میتوان قرض

ديگر عادی  افراد  يا   گرفت. بيامران 
 میتوانند همچنني از مشاوره و اطالعات

 تخصصی کتابخانهی شعبه بهره مند گردند،
 يک کارت ورود درخواست منايند و کتابهايی

 را از مخزن عمومی قرض بگريند.

 کتابخانه پزشکی برای متام بيامران و بستگان
آنها در ساعات ذيل باز میباشد:

دوشنبه تا جمعه: از ساعت ۸ الی ۲۲
شنبه: از ساعت ۹ الی ۱۸

يکشنبه: از ساعت ۱۲ الی ۱۸

رسيدگی پزشکی به پا
را پاهايی تحت فشار  به    رسيدگی درست 

 مطب پودولوژی متعلق به خانم فاريدا آنت
ديده، پودولوژ دوره   عرضه میکند. بعنوان 

 دستيار رژيم غذايی و پرستار طبی پا معالجه
 حرفه ای پادردهای متفاوت را عرضه

اين خانم رفع  میکند. يک بخش تخصصی 
 مشکالت پای افراد ديابت با مشکل قند

پودولوژی خانم  خون میباشد. در مطب 
 فاريدا آنت نه تنها برای بيامران کلينيک
 دانشگاه مونسرت، بلکه همچنني برای متام

 افرادی که با مشکل مربوطه روبرو هستند
 و يا عالقمند میباشند، باز میباشد. اين

 مطب در کلينيک مرکزی، اطاق ۴۰۳، طبقه
نام ثبت  و   ۰۴ رشقی میباشد. اطالعات 

 تحت شامره تلفن: ۸۳-۴۵۵۱۲ ۲۵۱ ۰۰۴۹
صورت میگريد.

دستگاههای اتومات پول
 در طبقه ۰۴ رشقی همچنني يک دستگاه
 اتومات پول نصب گرديده است. اينجا

 میتوانيد به حساب خود دسرتسی پيدا کنيد
 و از آن به ميزان معمول پول نقد بکشيد.

انتقال از و یا به فرودگاه
 اگر شام با هواپيام ترشيف میآوريد، در
 صورت لزوم پيشاپيس انتقال شام را از

 فرودگاه به کلينيک سازماندهی میکنيم.
 يکی از کارکنان پرسنل پزشکی در فرودگاه

 در انتظار شام خواهد بود.

صندوق پستی
 در قسمت ورودی رشقی طبقه ۰۴ در

 کلينيک مرکزی يک صندوق پستی نصب
را ديگری  پستی   گرديده است. صندوقهای 

 نيز در وروديهای کلينيکهای جراحی عمومی
 و تصادفات، درماتولوژی، و ارتوپدی فنی

والداير در  پستی  آژانس   میيابيد. يک 
 شرتاسه، پالک ۷۸ میباشد.

 سالن ورودی
 شام در طبقه ۰۴ بخشهای خدماتی ديگری

تلفنهای  نيز پيدا میکنيد: برای منونه 
 عمومی رشکت »ت کوم«. تلفنهای عمومی
 ديگر در بخش ورودی رشقی و غربی طبقه

 های ۰۳ و ۰۵، دستگاه اتومات »تله مونسرت«
 برای تلفن بيامران در کلينيک مرکزی،

 اتومات کارت پارکينگ در جلو ورودیهای
 رشقی و غربی، يک دستگاه اتومات پول،

 يک ترمينال اينرتنت رشکت »تی-کوم«،
 بخشهای مختلف اقامت و منايشگاه نيز در

اختيار شام میباشند.

۳۵ ۳۴



دفرتچه اطالعاتی برای بيامران بني املللی و بستگان همراه آنهادفرتچه اطالعاتی برای بيامران بني املللی و بستگان همراه آنها
ترشيفات و هزينه ها ترشيفات و هزينه ها

قبل از معاينه
 شام تصميم گرفته ايد، خود را در کلينيک دانشگاه مونسرت معالجه
به دفرت مرکز »مديريت بني نام  ثبت   کنيد. خواهشمندیم جهت 

آن متاس حاصل منائيد. برای با  يا  و  فرمائيد   املللی بيامران« مراجعه 
 اينکه يک قرارداد معالجه با شام بسته شود، نياز به يک رسی از

اطالع به شام  با جزئيات  را  کدام مدارک؟ آن   مدارک داريم. دقيقا 
معاينه/ قرارداد  برای شام يک  اين مدارک  مبنای  میدهيم. بر 
 معالجه آماده و آن را به همراه محاسبه پيشاپيش هزينه های

میکنيم هزينه  معاينه/معالجه بدستتان میرسانيم. از شام خواهش 
 های معاينه و معالجه را به شکل پيش پرداخت آن و يا به فرم ارائه
 اظهارنامه تقبل هزينه ها از سوی نهاد هزينه پذير در اختيار ما قرار

دريافت هزينه های از  دانشگاه مونسرت پس   بدهيد. کلينيک 
 محاسبه شده برای شام و يا دفرت ارتباطدهنده تأييديه ارسال میدارد.

ترشيفات ويزا
 تأييديه و دعوتنامه مرتبط با آن که از سوی کلينيکوم دانشگاه

 مونسرت برای شام خواهد آمد، بايد از سوی شام به همراه درخواست
 ويزا به سفارت جمهوری فدرال آملان در کشورتان تحويل داده شود.

اقامت شام پيش ما با يک رسی ترشيفات همراه است.
از این جهت تضمني روند بدون دشواری رضوری است.

ترشيفات و هزينه ها

 اين وظیفه بيامر است که اطمينان حاصل کند که ترشيفات ويزا که
 برای ورود به جمهوری فدرال آملان رضوری است، رعايت شوند.

 کلينيک دانشگاه مونسرت هيچ هزينه ای را برای اقامت بيامر و
با کامل ما   بستگان وی در جمهوری فدرال آملان برعهده منیگريد. اما 
 ميل حارضيم به شام در امر معرفی هتل و جاهای اسکان ديگر ياری

 رسان باشيم.

 گزارش مرخص شدن
 بيامر بعد از مرخص شدن يک گزارش مفصل از کلينيک را به زبان

 آملانی دريافت میدارد که در آن مهمرتين اطالعات پزشکی بيامر درج
تجويز بيامران  برای  آملان  در  که  داروهايی  ويژه   میشوند. به 

 میشوند با ذکر محتويات و مواد مؤثر در آن در گزارش قيد میشوند.
 عالوه بر اين در گزارش مرخصی اشاراتی خواهيم داشت به معالجات

 بعدی رضور بيامر در موطن خودش.

۳۷ ۳۶



دفرتچه اطالعاتی برای بيامران بني املللی و بستگان همراه آنهادفرتچه اطالعاتی برای بيامران بني املللی و بستگان همراه آنها
مونسرت مونسرت

 مونسرت با جمعيت بيش از ۲۷۰ هزار نفر يکی از مراکز مهم اقتصادی
 منطقه وستفالن با عرضه خدماتی در عرصه فرهنگ، ورزش و اوقات

اين شهر در ساختار از ۱۲۰۰ ساله  بيش   فراغت میباشد. تاريخ 
 قرون وسطای بخش قدميی شهر و در بناهای متعدد تاريخی آن

بازار مانند  املللی مهمی  بني  بناهای در سطح   انعکاس می يابد. با 
 پرنسيپيال، قرص شهر و شهرداری صلح وستفالن و همچنني کليسای

به يک منونه ديدنی را  آن  اين شهر  ُدم  ميدان   مرکزی شهر )ُدم( و 
از سنت-شهر تاريخی تبديل منوده است.

 اين شهر با امکانات و مراکز جذاب خريد و يک بازار هفتگی که
 شهرت آن بسيار از محدودی شهر فراتر رفته است، روزانه هزاران

يکبار ده سال   مهامن را جذب میکند. يک منايشگاه مجسمه که هر 
 برگزار میگردد، اين شهر را در سطح جهان يک جمعيت هرندوست

 معروف منوده است و تعداد زيادی مجسمه تصوير شهر را بطور
 اساسی تحت تأثري خود قرار داده است.

يک مرتوپول رسسبز
 »پیاده رو سبز مونسرت« کيفيت زندگی در اين شهر را ارتقاء داده
 است. مونسرت با يک کمربندی پيادهرو مملو از درخت، پارکهای

 بزرگ، منطقه ۴۰ هکتاری بزرگ بادبانی درياچه آزه در وسط منطقه
 شهری که دور آن را پارکها و مناظر زيبای دشت مونسرتالند فرا گرفته

 است يک منطقه پر ارزش فراغت و اسرتاحتگاه می  باشد.

مونسرت شهر فرهنگ، علم و به ويژه يکی از مراکز سالمتی برجسته کشور میباشد.
برخوردار است. بسزايی  اهميت  از  اين شهر  در  زندگی  باالی   کيفيت 

مونسرت – شهری با ارزش برای زندگی

باارزشرتين شهر زندگی
 مونسرت اجازه دارد از اکترب ۲۰۰۴ خود را باارزشرتين شهر زندگی
بزرگ مرتوپول وستفالن اولني شهر  بعنوان   جهان بنامد. مونسرت 

 آملان در مسابقه اليف کوم آوارد در نياگارا )کانادا( طال کسب منود
 و جايگاه اول را در گروه شهرهای با جمعيت ۲۰۰ هزار تا ۷۵۰ هزار

 نفری برای خود کسب منود.

مرکز نهادهای بهزيستی
 کلينيک دانشگاه مونسرت با ۷۲۰۰ کارمند يکی از بزرگرتين مراکز

دانشگاه مونسرت کلينيک  پيش   اشتغالزايی اين شهر میباشد. از سالها 
 با همراهی نهادهای همکار يک مرکز هدايت کننده و دسته اول

با پزشکی   تحقيقاتی در ايالت نورد راين وستفالن میباشد. دانشکده 
 ۳۰۰۰ دانشجو محبوبرتين مرکز آموزش پزشکی آملان میباشد. در

 کنار مؤسسات دانشگاهی در شهر مونسرت تعداد زيادی از رشکتهای
 خصوصی نيز در بخش بهداری و بهزيستی به کار و فعاليت اشتغال

دارند.

 اينکه در ميان خود مردم نيز يک درک باالی بهزيستی و بهداشت و
 حفظ محيط زيست وجود دارد را میتوان با يک پيادهروی در شهر

با دوچرخه را  اين شهر ۴۰ درصد کل مسافت شهر   دريافت: مردم 
نيز در میدانی  و  مناطق دو  از  يکی  بعنوان   طی میکنند. اين شهر 

 سطح آملان برای خود شهرت کسب منوده است.

۳۹ ۳۸



دفرتچه اطالعاتی برای بيامران بني املللی و بستگان همراه آنهادفرتچه اطالعاتی برای بيامران بني املللی و بستگان همراه آنها

 
 

A A BB
بیهوشی و جراحی و مراقبت ويژهپزشکی 

(معالجهی فرشدهو ويژه)

جراحی قفسهسينهو جراحی قلب و عروق

C کلينيک طبی
(پزشکی قلب/پزشکی عروق/مشکالت قلبی مادرزادی)

پرتودرمانی 
جراحی قفسهسينه

پزشکی مجاری ادرای/اندرولوژی

جراحی مغز و اعصاب

انستيتو راديولوژی کلينيکی

B کلينيک پزشکی
پزشکی پيوند

جراحی  رگ و درونرگ

A کلينيکی پزشکی
(ايستگاهخونشناسی - رسطانشناسی)

کلينيکهای پزشکی
(پزشکی مراقبتهای ويژه)

جراحی اورژانسی (پزشکی مجاری اداری، جراحی مغز و 
استخوان، پزشکی زنان، جراحی دهان، فک و صورت)

آزمايشگاهخواب، مرکز تأم� پزشکی
ايستگاهطب اورژانسی خواب

بخش ميانرشتهای جراحی سیسی يو
(پزسکی مراقبتهای ويژه)

جراحی قلب و عروق

C کلينيک طبی
(پزشکی قلب/پزشکی عروق/مشکالت قلبی مادرزادی)

پزشکی مجاری ادرای/اندرولوژی

جراحی  رگ و درونرگ، جراحی مغز و اعصاب، جراحی 
دهان و فک و صورت، جراحی مجاری اداری، پرستاری 
ويژهو فرشده

جراحی دهان و فک و صورت
التهاب روانی

کلينيک پزشکی A/پزشکی ريه
D کلينيک پزشکی

پزشکی پيوند 

B کلينيک پزشکی
(بي¨ريهای گوارش - دگرگشت)

A  کلينيک پزشکی
(ايستگاهخونشناسی - رسطانشناسی)

کلينيکهای پزشکی
(پزشکی مراقبتهای ويژهو فرشده)

پزشکی کودکان و نوجوانان

پزشکی کودکان و نوجوانان
قلبشناسی کودکان، جراحی کودکان
جراحی دهان، فک و صورت

پزشکی کودکان و نوجوانان
پزشکی عمومی کودکان، مغز و اعصاب

کلينيک روزانهی مغز و اعصاب

مرکز خونشناسی 
(کلينيک روزانه)

ارتوپدی عمومی (بخش کودکان)
جراحی کودکان (بخش)

ارتوپدی عمومی

مغز و اعصاب
آزمايشگاهخواب

بي¨ريهای زنان

زاªان با اطاق نوزادان

پزشکی کودکان و نوجوانان
پزشکی کودکان عمومی

(بخش نوزادان)

پزشکی کودکان و نوجوانان
پزشکی کودکان عمومی

(کودکان محصل� و کودکان کوچک)

پزشکی کودکان و نوجوانان
خونشناسی و رسطانشناسی کودکان

ارتوپدی فنی

پزشکی کودکان و نوجوانان
خونشناسی، رسطانشناسی
(اورژانس/کلينيک روزانه)

ارتوپدی عمومی

ارتوپدی عمومی

عصبشناسی
رصعشناسی

واحد معاينات اوليه
عصبشناسی (مغز و اعصاب)

عصبشناسی (مغز و اعصاب)
مراقبتهای ويژهو فرشده

مدرسی هلن - کلر
کليسای کوجک

بي¨ريهای زنان و زاªان (مرکز سينه)
اطاقهای کنفرانس غرب
مغز و اعصاب

ورودی/خروجی سطح ۴۰ غرب

سالن درد زاªان
ارتوپدی عمومی ارتوپدی غده
پزشکی کودکان و نوجوانان، ارتوپدی تکنيکی

بخش اداری، بخش رژيم غذايی کودکان
کارگاههای ارتوپدی
اندازهگ¸ی کل بدن
پست

مرکز پزشکی آزمايشگاهی
اطاقهای کنفرانس رشقی

D ,C ,B ,A کلينيکهای پزشکی

پزشکی داخلی د (بخش دياليز)
اورژانس پيوند کيل ه

̧انتفاعی پيوند مونسرت مرکز غ

ورودی/خروجی ۴۰ رشقی

پذيرش اضطراری
جراحی قفسهسينه، قلب و عروق، جراحی مغز و استخوان، 

پزشکی هستهای، پزشکی مجاری ادرای، پرتودرمانی 
(راديواونکولوژی)

پزشکی هستهای (بخش)
پرتودرمانی، شتابدهندهی حلقوی، 

آزمايشگاههای تحقيقاتی، 

گذر بهکلينيک دندان
ساعت مالقات بیهوشی،

پيوند مغزاستخوان،
رسويس بي¨ران، خدمات اجت¨عی،

اورژانس جراحی عروق 

مرکز بزرگساالن با مشکالت مادرزادی قلبی 
مرکز عکس، قلبشناسی کودکان، بي¨ريهای کودکان (بي¨ريهای روانی کودکان)

اندوسکوپی، آزمايشگاههای کاترت قلب، معالجهفيزيکالی 

سطح رسويس و خدمات
آرايشگاه، کافهرتيا، کتابخانه، پرستاری پا، صندوق، اتومات پول، دستگاهاتومات قهوه

بايگانی مرکزی

بیهوشی، راديولوژی کلينيکی (تشخيص با عکسربداری)
مديريت پرستاری، بخش بیهوشی جراحی، مرکز مرجع تصويربرداری پزشکی، بخش مرکزی

آسانسورها
راهپله

آسانسورها
راهپله

رشقميانی غرب

کلينيک مرکزی
برج رشق برج غرب
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دفرتچه اطالعاتی برای بيامران بني املللی و بستگان همراه آنهادفرتچه اطالعاتی برای بيامران بني املللی و بستگان همراه آنها
 شيوه آمدن به کلينيک شيوه آمدن به کلينيک

ارتباطات اتوبوس
 خطوط متعدد اتوبوس ايستگاه مرکزی راه آهن، اين شهر و مرکز آن

اتوبوسهای ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴ و با   را با کلينيکها پيوند داده اند. شام 
و گوش و کلينيکهای جراحی   ۲۲، ايستگاه »يونگهبلوتپالتس« به 

ايستگاه که نزديکرتين  از   حلق و بينی میرسيد. شام 
کلينيکوم مرکزی و  کلينيک چشم  دارد، به   »دوماگکشرتاسه« نام 

 می آئيد.

 به کلينيک مرکزی همچنني میتوان از ايستگاه قطار مرکزی با خطوط
به  اتوبوس R۶۴ ،۲۲ ،۳ ،۱، ايستگاه »لوکاس کريشه« )برج رشقی( يا 

اتوبوس با خطوط  پوست   کلينيک دانشگاه )برج غربی( آمد. کلينيک 
 ۵، ۱۱ و ۱۲ دست يافتنی است.

قطار
 برنامه های حرکت قطار آملان در هر يک از کلينيکهای کلينيک

 دانشگاه مونسرت آويزان شده اند.

تاکسی
 در سطح فوقانی پارکينگ کلينيک مرکزی يک ايستگاه تاکسی وجود

آنجا به  و غربی )طبقه ۰۴( میتوان  اصلی رشقی   دارد. از ورودی 
بينی و  کلنيک گوش و حلق  در  ديگر  تاکسی   رفت. ايستگاههای 

 واقع در کاردينال فون گالن رينگ، شامره ۱۰ میباشند.

کلينيکوم دانشگاه مونسرت در حلقه داخلی شهر قرار دارد و میتوان با ماشني، اتوبوس
برخورداريم. پارکينگ  زيادی  تعداد  از  آن رسيد. ما  به  تاکسی خيلی رسيع   و 

آمدن به کلينيک و رفنت از آن

پارکينگ
در و  پله رشقی  راه   اتوماتهای صندوق پارکينگ در طبقه ۰۳ کنار 
 مانع خروج و همچنني در طبقه ۰۴ در وروديهای رشقی/غربی و

بيامری طوالنی  دارند که  بيامرانی   جلو کلنيک دندان میباشد. برای 
 و مايل هستند در طول بسرتی بودنشان ماشني خود را در پارکينگ
 کلينيک مرکزی يا در پارکينگ والدايرشرتاسه پارک کنند، اين امکان
پارک  وجود دارد که بتوانند به قيمت مناسب پارک کنند. امکانات 

ذيل از سوی کلينيک دانشگاه مونسرت پارک منیشوند:
کرويتس − پارکينگ دوماگکشرتاسه/کوسفلدر 

 مرتب باز است، ۲۴ ساعته بايد پول پارک داد، تعرفه روزانه ۱/۲۰
يورو

دانشگاه )منزا/غذاخوری(، دوماگکشرتاسه − پارکينگ 
پارک کردن دوشنبه تا شنبه: از ساعت ۶ الی ۲۲، بدون هزينه 
کلينيک مرکزی، آالربت شوايترس شرتاسه- كامبوس ۱ − پارکينگ 

 هميشه باز است، بايد پول داد: ۳۰ دقيقه اول مجانی است،
بيشرت از آن برای هر ساعت ۱ يورو، تعرفه حداکرث روزانه ۱۰ يورو

والداير شرتاسه ۳۰ − پارکينگ 
اول مجانی، خارج  از ساعت ۶ الی ۲۲؛ بايد پول داد: ۱۵ دقيقه 

از آن ۱ يورو برای هر ساعت، تعرفه حداکرث روزانه ۱۰ يورو
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دفرت مرکزی
بي�ران

ب
 املللی 
خيابان دوماگک

ايستگاه
اتوبوس کلينيک پوست

ايستگاه اتوبوس
 کلينيک دانشگاه

ايستگاه اتوبوس
 فرانتس هيتسههاوس

ايستگاه اتوبوس
 خيابان دوماگک

ايستگاه اتوبوس
خيابان شمدينگ 

ورودی اصلی
ماش
 و پارکينگ

ايستگاه
اتوبوس رشايرب

پارک ليندن
ايستگاه اتوبوس لوکاس ک�شه

ايستگاه اتوبوس
کوسفلدر کرويتس

Haupt-
zufahrt

کلينيک مرکزی

بزرگراه ۴۵
اتوبان ۱ مونسرت ش�لی

مرکز شهر مونسرت

مرکز شهر مونسرت

بزرگراه ۲۱۹
اتوبان ۳۴/۱ مونسرت جنوبی

پذيرش اضطراری و اورژانسی

نام ساخت�ن

تاکسی

پارکينک


محل پارک ماش

ايستگاه اتوبوس

تاکسی
خيابان متعلق به کلينيک

خيابان عمومی
ساخت�ن کلينيک دانشگاه مونسرت

Röntgenstraße

۴۳ ۴۲



کلينيک دانشگاه مونسرت
)Domagkstraße 5, 48149 Münster( ۵ ۴۸۱۴۹ مونسرت، دوماگکشرتاسه

۰۰۴۹ ۲۵۱ ۸۳-۰
۰۰۴۹ ۲۵۱ ۸۳-۵۶۹۶۰

info@ukmuenster.de
www.ukmuenster.de

دفرت مرکز »مديريت بني املللی بيامران«
)Domagkstraße 26, 48149 Münster( ۲۶ ۴۸۱۴۹ مونسرت، دۆماگکشرتاسه

۰۰۴۹ ۲۵۱ ۸۳-۵۷۸۹۸
international-patients@ukmuenster.de

www.ukmuenster.de  international patients


