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ببرن"شبيتال إنزل" الجامعي بالمستشفي الطبي الطوارئ مركز  

 

والساده السيدات   

 يوميا خدمتكم في يعمل"  شبيتال إنزل"  ببرن الجامعي بالمستشفي الطبي الطوارئ مركز

من مايقرب سنويا المركز يستقبل.  العام أيام وطوال الساعه مدار علي 000,38  مابين حاله 

 أو بسيطه َمَرضيه وحاالت حرجه وحاالت الحياه بفقدان ددهمه الخطوره شديده حاالت

 ومن األطباء أكفاء من نخبه الحاالت جميع وعالج تشخيص علي يقوم.  سطحيه وجروح

 من مستوي أعلي وعلي الطبيه الوسائل وبأحدث التخصصات جميع من التمريض قسم

  الرعايه

 

 Triage األَولي يصوالتشخ البيانات تسجيل ، المرضيه بالحاله اإلخطار 

---------------------------------------- 

) .  Walk in حاالت( مسبق إخطار دون بنفسه للمركز يأتي المرضي من األكبر الجزء

 :  التاليه بالطرق للمركز تأتي األخري الحاالت

 المتخصص الطبيب أو العائله طبيب من تحويل -

 المركز إلي أخري مستشفي من ونقله المريض تحويل -

  الطائر اإلسعاف أو السيار اإلسعاف طريق عن -

 التمريض قسم من األَولي التشخيص فريق يقوم الطوارئ لمركز المريض وصول عند

Triage بسيطه ، متوسطه ، حرجه ، خطيره(  حالته درجه وتحديد لتقييم باستقباله  (، 

 مع إما الكمبيوتر نظام في والشخصيه اإلداريه البيانات بتسجيل االستقبال موظفي يقوم ثم

 من نرجو والتشخيص التسجيل إنجاز ولسرعه.  وأقاربهم ذويهم مع أو مباشرهََ المرضي

 : الطوارئ لمركز توجههم حال معهم التاليه واألوراق البيانات إحضار األعزاء المرضي

  الحوادث تأمين أو الصحي التأمين بطاقه -

 الجللع يخضع المريض كان إذا األدويه قائمه -
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 وجدت إن سابقه مرضيه لحاالت طبيه تقارير -

 إلي التوجه قبل التدخين أو الشرب أو األكل عن اإلمتناع بالمرضي نهيب:  هامه ملحوظه

  الطبي الطوارئ مركز

 

  اإلنتظار مده

------ 

(  الحاله درجه علي تعتمد عالجه في البدء يتم وحتي وصوله منذ المريض إنتظار مده

 حينه في بالمركز المتواجدين المرضي عدد وعلي)  بسيطه ، متوسطه ، حرجه ، خطيره

 أعداد معدالت فيها تكون التي واإلحتفاالت األجازات أو األسبوع بأيام مرتبطه وكذلك

 يتلقي كي جهدنا قصاري نبذل فنحن ذلك ومع.   العاديه األيام من أعلي عاده َ المرضي

 حسن علي نشكركم ولهذا ممكن قتو وأقصر أسرع في عالجيه خدمه أفضل المريض

  تفهمكم

 

 Ambulatorium الطوارئ عياده

------------------ 

 بعيادته إضافيه طبيه خدمات يقدم الجامعي شبيتال إنزل بمستشفي للطوارئ الطبي المركز

Ambulatorium وممرضيها الطوارئ عياده أطباء.  المركز طابق نفس في الكائنه 

 الصحيه الخدمات.  والباطني العام الطب تخصص في مستوي ليأع علي بكفائه يتمتعون

 : كالتالي الطوارئ عياده تقدمها التي

 الي الوقت ذات في تحتاج والتي السطحيه الجروح أو البسيطه الَمَرضيه الحاالت -

 بعد.  الخاص بطبيبهم اإلتصال أو الذهاب اليستطيعوا الذين للمرضي سريع عالج

 استقباله من بدال الطوارئ لعياده المريض تحويل يتم قد كزبالمر األَولي التشخيص

 الحاله لدرجه طبقا وذلك المركز غرف في
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 عياده تقوم الُمعديه واألمراض الجلديه لعيادتي اليوميه العمل أوقات خارج في -

  المناعه  نقص فيروس إختبار في الراغين للمرضي الفحوصات بإجراء الطوارئ

 الجنسي اإلختالط عن الناتجه األخري الُمعديه األمراض بعض إختبار أو"  اإليدز" 

 مساءَ  00.20 والساعه 00:17 الساعه مابين يتم اإلختبارات هذه إجراء أوقات. 

 

 الحاالت باستقبال الطوارئ عياده تقوم العيون قسم لعياده العمل أوقات خارج في -

  صباحا َ  00.08 والساعه مساءَ  00.17 الساعه مابين العيون لمرضي الطارئه

 

 

  الطبيه التقارير

-------- 

 اثناء المريض لحاله طبي تقرير بكتابه للطوارئ الطبي بالمركز المعالجون األطباء يقوم

 التقارير هذه من نسخه علي المريض يحصل العالج من اإلنتهاء فور.  بالمركز إقامته

 عدم في المريض رغب اإذ.  بالمريض الخاص العائلي الطبيب الي أخري نسخه ُوترَسل

 بنفسه الرغبه بهذه بالمركز المعالج الطبيب إبالغ فعليه الخاص طبيبه الي نسخه إرسال

 

  والمرافقون األقرباء

----------- 

 العالج فتره طوال بمالزمته ولمرافقيه  المريض ألقرباء للطوارئ الطبي المركز يسمح

 مع األقرباء تواجد أن أثبتت السابقه تجاربنا.  بذلك الصحيه حالته سمحت اذا بالمركز

 المعالج الفريق دعم في كبير إيجابي جانب له يكون بالمركز العالج فتره أثناء المرضي

 حاله عن الضروريه المعلومات بعض علي الحصول في  التمريض قسم ومن األطباء من

 المريض عاليستطي قد التي العالجيه الخطوات بعض إتخاذ  في إلستشارتهم أو المريض

   بمفرده فيها رأيه إبداء
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  الغذائيه الوجبات

---------- 

 تناول من الصحيه الموانع عن التمريض فريق من اإلستفسار األعزاء المرضي من نرجو

 عمليات أو الطبيه الفحصوات بعض إجراء قبيل أو العالج فتره أثناء والمشروبات الطعام

 للمشروبات ماكينات المركز مبني من طابق لك في يوجد فإنه حال أيه وعلي.  جراحيه

 في والمشروبات األطعمه تناول أيضا يمكنكم كما المعدنيه النقود بقطع تعمل والساندويتشات

 من المستشفي داخل وموقعها مواعيدها عن اإلستعالم   يمكنكم.  السبع المستشفي مطاعم

  االستقبال موظفي من أو التمريض فريق

 

  التدخين

----- 

 مخصصه أماكن بالمستشفي اليوجد كما شبيتال إنزل مستشفي داخل بالتدخين مسموح يرغ
 .  للتدخين

 

 

  الطوارئ وعياده بمركز اإلتصال

------------------ 

  الطوارئ مركز تلفون

  الساعه مدار علي+  41 31 632 24 02 

 

  الطوارئ مركز فاكس

 50 24 632 31 41 + 
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  الطوارئ مركز إميل

 notfallzentrum@insel.ch 

 

  الطوارئ عياده تلفون

14 34 632 31 41 + 

  الساعه من اإلتصال يمكنكم الجمعه إلي االثنين 

 00:17 حتي 00:13و   00:12 حتي 08:00

 

  الساعه من اإلتصال األجازات وأيام واألحد السبت

 00:20 حتي 09:00

 

 العامه بالمواصالت المركز إلي وصولال

---------------------  

  SBB Hauptbahnhof ببرن الرئيسيه القطار محطه من

   Güterbahnhof الي المتجه 11 رقم باص

  Inselspital شبيتال إنزل النزول محطه

 

  بالسياره المركز إلي الوصول

---------------- 

 شبيتال إلنزل االرشاديه العالمات تتبع ثم Forsthaus مخرج  A1 السريع الطريق عن
Inselspital  باركينج وإنزل Insel-Parking 

 

  السيارات إنتظار أماكن

mailto:notfallzentrum@insel.ch
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------------- 

 من نرجو لذا.  للغايه محدود طويله لفتره المستشفي محيط في السيارات إنتظار أماكن
 أمام السيارات إنتظار امكانيه عن اإلستقبال موظفي سؤال والزائرين المرضي حضرات

  باركنيج اإلنزل في أو للطوارئ الطبي المركز مبني

 


