طريق الوصول
من خالل استخدام وسائط النقل العامة:
•من محطة قطارات  Kassel-Wilhelmshöheأو من مركز المدينة
عبر خطوط قطار الضواحي «شتراسن بان» رقم  7 ,3 ,1لغاية موقف
محطة  Kirchwegأو خذ طوط قطار الضواحي «شتراسن بان» رقم 4
و 8لغاية موقف محطة .Bebelplatz
عن طريق استخدام السيارة:
•مخرج األتوستراد  Stadtmitteأو  - Wilhelmshöheباتجاه
محطة قطاراتICE-
•عند وصولك لمنطقة  Wilhelmshöhe Alleeقم باتباع الالفتة
المرورية «.»Diakonie-Kliniken
•سوف تجد مراكز لركن السيارات في مبنى ركن السيارات
« »Parkhausالواقع في شارع  , Herkulesstraße 34في الطابق
السفلي لمستشفى .Diakonissen
•يوجد اثنان من أماكن وقوف السيارات „Storchenparkplätze
في مبنى ركن السيارات أي بجانب قسم استقبال الحاالت الطارئة في شارع
( Kirchwegانظر إلى العالمات التوضيحية).



مستشفى التوليد

لالتصال
AGAPLESION DIAKONIE KLINIKEN KASSEL
Herkulesstr. 34, 34119 Kassel
هاتف ,056110020 :فاكس056110021010 :
info@diako-kassel.de, www.diako-kassel.de

طب التوليد وطب ما قبل الوالدة

مستشفى التوليد  -قسم التوليد وطب ما قبل الوالدة:
هاتف  056110026700 :صالة التوليد
هاتف  056110021260 :السكرتارية رئيس األطباء الدكتور ف .سيمونيز

يتمحور عملنا في مستشفى التوليد بكل مايتعلق بالحمل والوالدة من أجل أن ُتصبح
ً
ً
رائعة في حياتكم .باإلضافة إلى خبراتنا التي تمتد لسنوات طويلةُ ,نقدم
تجربة
تلك
لكم أيضا ً رعاية حديثة وفردية على أعلى المستويات الطبية في صاالتنا للتوليد
الخمسة الواسعة التصميم .نولي أهمية قصوى بخصوص موضوع توفير أجواء
مريحة ودية ومالئمة للعائالت.
إذا تطلب األمر في الحاالت اإلستثنائية توفير خدمة طبية مستعجلة ,فسوف نقوم
على الفور بتوفير فريق طبي متخصص وصالة عمليات مخصصة مجهزة للعمليات
القيصرية تكون رهن إشارتكم .سوف يتم أيضا ً توفير طبيب أطفال على الفور.

عيادة تشخيص ما قبل الوالدة والمعالجة
Herkulesstr. 34 A, 34119 Kassel
هاتف ( 056110021250 :التسجيل)

AGAPLESION
DIAKONIE KLINIKEN
KASSEL

وبذلك فإننا ُنهيئ لكم أفضل الشروط من أجل قضاء تجربة والدة آمنة وجميلة.
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عيادة تشخيص ما قبل
الوالدة والمعالجة
Herkulesstraße 34A
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الدكتور فوتر سيمونيز
رئيس األطباء
طب التوليد وطب ما قبل الوالدة
محور اإلختصاص طب الوالدة وطب ما قبل الوالدة
رئيس ندوة DEGUM II
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أعزائي النساء الحوامل,
أعزائي الوالدان المستقبليان,

www.diako-kassel.de
www.geburtsklinik-kassel.de

نعمل معا ً من أجل خدمة اإلنسان
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يستفيد المرضى في مستشفيات
 AGAPLESION DIAKONIE KLINIKEN KASSELمن مجمل
الكفاءات الطبية ومن هيكل الرعاية
التي تقدمه مستشفياتنا التي ُتولي أهمية قصوى لألجواء العائلية .
رعاية تبدأ منذ الوالدة وتستمر مع التقدم في العمر  -نحن معكم دوماً!
أقسامنا اإلختصاصية:
•التخدير ,العناية المركزة ومعالجة اآلالم
•مشفى طب الشيخوخة مع مشفى نهاري ألمراض الشيخوخة
•مشفى الجراحة العامة والجراحة الباطنية
•مشفى التوليد واألمراض النسائية -التوليد مع طب حديثي الوالدة  /طب ما
قبل الوالدة -أمراض النساء العامة وأمراض المسالك البولية
•مشفى جراحة األوعية الدموية
•مشفى طب األمراض الداخلية  -األوعية الدموية
•مشفى طب األمراض الداخلية  -أمراض الجهاز الهضمي
•مشفى طب األمراض الداخلية  -طب أمراض القلب مع جهاز قياس آالم الصدر
•طب األشعة
قسم استقبال الحاالت الطارئة مع جهوزية تامة على مدار الساعة لحاالت مرضى
النوبات القلبية.
مركز أخصائي للمرضى المتقدمين في السن مع مشفى نهاري للمرضى المسنين.

خمسة أسباب وجيهة

الوالدة  -حدث استثنائي ال ُينسى

تدعوكم من أجل إجراء عمليات الوالدة
في مشافي AGAPLESION DIAKONIE KLINIKEN KASSEL

•تخفيف اآلالم أثناء الوالدة
•طرق الطب التجانسي
•الوخز باألبر

 .1أجواء جديدة وعصرية

•( PDAالتخدير الموضعي أثناء الوالدة)
•العملية القيصرية مع التخدير  -الوالدة القيصرية

 .2أجواء ودية وعائلية

ستشعرون كما لو كنتم في بيتكم

 .3مستوى عال من األمان والكتمان

•غرفة مرتبة أنيقة مع تجهيزات التحفيض للطفل الرضيع ومصابيح مشعة
للتدفئة وحمام من أجل تأمين أجواء خاصة لطيفة في األيام األولى التي تلي
الوالدة
•احتضان كامل على مدار الساعة  -سيكون طفلكم في قربكم دوما ً

 .4معلومات موثوقة وشاملة حول الحالة الصحية والتنموية
لطفلك

 .5طب الطرق المختصرة

•تالئم كامل مع األجواء العائلية :نرحب بأقاربكم وأصدقائكم دوما ً
•غرفة إقامة جميلة مع شرفة مطلة
•غرفة إرضاع لطيفة من أجل أن تتمكني من إرضاع طفلك بهدوء تام.
ستقوم القابالت القانونيات والممرضات بإسداء النصح والمشورة لك وسيقمن
بمساعدتك.
•تمارين إعادة تشكيل عضالت الظهر اعتباراً من اليوم االول
•الرجاء إلقاء نظرة على النشرة المصورة لمدرستنا الخاصة بالوالدين مع
عرض خدماتها الكامل :دورات تمارين إعادة تشكيل عضالت الظهر ,اليوغا,
تمارين أسفل الحوض ,تدليك األطفال (العروض موجهة أيضا ً لآلباء) و دورات
PEKiP

الكفاءة الطبية
•يستفيد مستشفى التوليد من مجمل الكفاءة الطبية لمشافي
 AGAPLESION DIAKONIE KLINIKENفي طب الرعاية المركزة
والطب النسائي وطب المسالك البولية وجراحة البطن
•مراقبة يومية من خالل طبيب االطفال
•خدمات طبية شاملة :اختبار التمثيل الغذائي ,اختبار  U2عبر أطباء
األطفال ,فحص السمع ,الفحص بالموجات فوق الصوتية ,قياس النبض (مسح
من أجل التأكد من عدم وجود مشاكل قلبية)
•غرفة لحديثي الوالدة (األطفال الخدج) مع طاقم اختصاصي طبي على
مدار الساعة.

•حوض الوالدة
•وضعية الوالدة وفقا ً الختياركم
•الوالدة في العيادات الخارجية
•الرعاية من خالل طبيبتكِ النسائية ممكنة
•صاالت الوالدة مجهزة بطريقة تدعوكم لدخولها وهي تضمن لكم أعلى
درجات الكفاءة الطبية من خالل تجهيزاتها الطبية عالية التقنية
•حتى في حاالت الوالدة المقترنة بالمخاطر وفي حاالت الطوارئ سوف
تكونين أنت وطفلك في أيادي آمنة .يمكنكم اإلعتماد علينا!

منذ البداية نتعامل بقدر كبير من الحب واإلحترام
•أمسية تتضمن شرحا ً مع جولة في صالة الوالدة (مجانية) .كل يوم
أربعاء في الساعة الثامنة مسا ًء (مكان التجمع واإللتقاء :نقطة اإلستعالم على
المدخل الرئيسي) نتشرف بدعوتكم إلى القيام بجولة عبر صاالت الوالدة
وغرف التحضير للوالدة ومحطات التوليد الطبية.
•التسجيل من أجل حجز مواعيد من أجل االستشارات بخصوص الوالدة/
محادثات مع القابلة القانونية استشارة فردية ودعم بخصوص مسائل الحمل
والوالدة والسرير األسبوعي ,يتم الحجز والتسجيل على الرقم/ 0561 :
.6070-1002
•استشارة من قبل الطبيب بخصوص الحمل يقف أطباؤنا وطبيباتنا
ويضعون خبراتهم اإلختصاصية تحت تصرفكم
•تشخيص ماقبل الوالدة والمعالجة رئيس األطباء المختص بالتوليد الدكتور
فوتر سيمونيز يُقدم إليكم أحدث الفحوصات الحديثة لمراحل ماقبل الوالدة ,من
أجل أن تتأكدوا من أن طفلكم بصحة جيدة .يمكنكم طلب المزيد من المعلومات
على الرقم التالي.1250-1002 0561 :
•عروض لدورات حول مسائل الوالدة  /استشارة ُمقدمة للوالدينمدرسة
الوالدين التابعة لنا والموجودة في ,Kassel ,93 .Friedrich-Ebert-Str
هاتف elternschule@diako-kassel.de ,49 48 521 0561 .تقدم
لكم دروسا ً تحضيرية للوالدة ودروسا ً في اليوغا للحوامل.

