
  

   

                 

 

فيرشو مستشفىحرم ال  

 

 

 

 

 

 

قسم طب األعصاب لألطفال / قسم طب األعصاب التنموي / قسم طب   1 

 حديثي الوالدة 
قسم طب متعدد التخصصات     قسم طب الألورام / طب أمراض الدم   1   

 قسم طب النفسي لألطفال والمراهقين  1 
عقسم طب السمع والنطق والصوت والبل  1   

والحنك الشفة فلح طب قسم  1   

 

 

 

 مركز طبي لألطفال المصابين بأمراض مزمنة

Charité – Universitätsmedizin Berlin 

Campus Virchow-Klinikum 

Augustenburger Platz 1, 13353 Berlin 

 http://spz .charite.de  

 

 

الطريق وصف  
 

141/122 الحافلة أو  U9  :األنفاق قطار Amrumer Straße شارع من  

تكلفة( , موقف السيارات )ذو13/50, ترامواي 106: الحافلة  Seestraße  شارع من    

  

 لألطفال طبي اإلتصال بأقسام المركز

مزمنة بأمراض المصابين  

 

188 566 450 030   إستفسارات عامة    

قسم طب حديثي الوالدة / لألطفالقسم طب األعصاب   
 spz-neuropaediatrie@charite.de 

  030 450 566 188    جديدة تسجيالت  

  030  450 566 408   وطلبات المتابعة مواعيد 

 أخرى

 

التخصصات متعدد طب قسم  
spz-interdisziplinaer@charite.de 

 

 855 566 450 030  السمنة طب  

 728 566 450 030  السكري داء طب  

 615 566 450 030  اءالصم الغدد طب  

 405 566 450 030  الهضمي الجهاز طب  

 518 566 450 030  قلبال طب  

 004 566 450 030  طب/  الألورام طب 

الدم أمراض  

 528 566 450 030  و المفاصل مراضطب أ 

 الروماتيزم
 585 566 450 030  يض أو التمثيل األ طب

 الغذائي

 

 قسم طب النفسي لألطفال والمراهقين
spz-kinderpsychiatrie@charite.de 

229 566 450 030      

    
 طب السمع والنطق والصوت والبلع 

spz-hoer-und-sprachstoerungen@charite.de 

450 566 450 030      

 طب فلح الشفة والحنك

spz-lkg@charite.de 
450 566 450 030      

الرئيسية أيضا: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة صفحتنا  
http://spz .charite.de 

 
مزمنة بأمراض المصابين لألطفال المركز الطبي  
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 المصابين لألطفال المركز الطبي مرحبا بكم في

مزمنة بأمراض  

 

يتلقى األطفال والمراهقون المصابون بأمراض مزمنة 

في مركزنا الطبي تشخيصا وعالجا وترقية متعددة 

 التخصصات.

عندنا للمرضى, يتوفر الطبية تتجاوزاإلحتياجات لرعاية

 األطفال, أخصاء أطباء,أخصاء علم النفس, ممرضات

 النطق أمراض الوظيفي, أخصاء طبيعي والعالج العالج

أخصاء السكري, التغذية وداء ستشاراتإ واللغة,  أخصاء

, التربوي االجتماع علمأخصاء ,  الطب بالعالج البديل

مساعدة  وتكنولوجياالسمع,  حدة أخصاء السمع وقياس

.وتأهيلية( وتكيفية مساعدة )أجهزة  

كن لألطفال والمراهقين مع عائالتهم الحصول على يم 

على  بمركزنا الطبيوذلك رعاية ومساعدة خاصة 

 من الدعم األسر تجد لتحسين تعايشهم مع الحياة.األخص 

عند وبمركزنا الطبي  ستشارةإلوا التدريب خالل

, الذاتية المساعدة مجموعات, وأخرىمتأثرة أسر

.اآلباء جمعياتو     

    

 

 

 

 
 

 

 

شفى الشاريتيه، يستفيد تمسبمن خالل ترسيخ مركزنا 

المرضى أيًضا من جميع فوائد وفرص مستشفى الجامعة 

 لنا يسمح هذا بارزة.العلمية الو طبيةالخبرة ال اذ الكبرى

 التشخيصية الخدمات من واسعة مجموعة بتقديم

.النتائج أحدث على ابناء والعالجية  

 

نمت مؤسستنا تاريخياً كأول واحدة من نوعها, وتعد من 

.المراكز المتعددة التخصصات في ألمانياوأكثر  أكبر  

 

 

.لمساعدتك سعداء سنكون  

 

ة م. كايندل والطاقم. ة الدكتورة أنجيليبروفيسورال  

مزمنة بأمراض المصابين لألطفال لمديرة الطبية للمركز الطبيا  

 ما يمكنك القيام به من أجل العالج األمثل

 

  السابقة إحضارالتقاريرالطبية  

 إحضار مترجم في حالة وجود حواجز لغوية 

 األسئلة والطلبات كتابيا قبل الموعد تجهيز  

 من  ذلك في بما ةيالعالج طريقةال معنا تنسيق

واقعية أهداف  

  طرح حصص العالج والمشاركة في 

  للنقاش موضوع المخاوف

 قوة طفلك نقاط ةصيان  

 في  التي تواجهه عن أعباء طفلكماإلخبار

  مختلف حاالت حياته

 عند الضرورة إلغاءها و ,بالمواعيد التزامإلا

  المناسب الوقت في

  منتظم أوراق التحويل الطبية بشكلإحضار  
 

 

 
 صحة الترجمة من مترجم غير محلف, الذي اليتحمل مسؤولية تمت

   .الترجمة

ksauer
Notiz
bitte ohne die Punkte


