
مرحًبا بكم
في مركز Huttrop لجراحات القلب

أطباء اإلحالة اتصل بنا
إذا رغبتم في إحالة مريض إلى مستشفانا إلجراء عملية جراحية في القلب، فبرجاء تسجيله في قسم 

 إدارة الحاالت عن طريق االتصال بالرقم 
 16- أو 11 - 22 280 - 201 (0) 49+ .

سيحولكم قسم إداراة الحاالت أيًضا إلى أحد كبار األطباء على الفور بناًء على رغبتك.

بعد مراجعة معلومات المريض، سنتواصل معكم إلعالمك بالفحوصات التشخيصية التي ال تزال 
بانتظاركم حتى يتسنى لنا إجراء عملية القلب. وبعد إتمام الفحوصات األولية المتخصصة، يمكن 

تحديد موعد العملية.

بشأن الحاالت العاجلة، لدينا إمكانية االستقبال السريع للحالة. بشأن الحاالت الطارئة الخطيرة، لدينا 
إمكانية التسجيل المباشر في خدمة الطوارئ الطبية 24 ساعة/7 أيام:

الدموية واألوعية  القلب  مركز  من  جزًءا  القلب  لجراحات   Essen-Huttrop مركز  يعتبر 
الطب  لمستشفى  التابع   Westdeutsches Herz- und Gefäßzentrums WHGZ

الجامعي إسن. مركز القلب واألوعية الدموية )WHGZ( هو مركز وطني يقدم الرعاية القصوى لحاالت 
القلب واألوعية الدموية، ويخدم دراسة وتشخيص وعالج األمراض التي تصيب القلب والنظام الوعائي. 
في  البحوث  نتائج  تطبيق  الممكن  من  مًعا،  العلمية  والمعاهد  المستشفيات  تخصصات  دمج  طريق  عن 

اإلستراتيجيات العالجية بصورة أسرع لصالح المرضى.

Herzzentrum Essen-Huttrop gGmbH

100 Herwarthstraße 

    Essen 45138

www.herzchirurgie-huttrop.de

 قسم تسجيل المرضى وإدارة الحاالت 
  +49 )0( 201 - 280 22 - 11 /-16  الهاتف 

Anja.Fasel@heh.uk-essen.de البريد اإللكتروني  
من 8 صباًحا إلى 4 مساًء االثنين إلى الجمعة 

موقف السيارات
هناك أماكن لركن السيارة في موقف سيارات 

مستشفى Elisabeth المجاور للمركز.

الوصول للمركز بالمواصالت العامة:
 من محطة القطارات الرئيسية إسن: 

Elisabeth-" حافلة سريعة( و 154 و 155 حتى محطة( SB15 خطوط الحافالت
"Krankenhaus

رقم هاتف الطوارئ ألطباء اإلحالة والمستشفيات: 
 +49 (0) 201 - 280 22 - 585

أرقام ومعلومات وحقائق



 باقة 
خدماتنا

المرضى األعزاء، 

في مركز مدينة إسن الواقعة على نهر الرور، يقدم مركز Essen-Huttrop لجراحات القلب خدمات 
الطب  المركز جزًءا من مستشفى  الود واأللفة. لكون  فائقة منذ سنوات في أجواء يسودها  طبية جامعية 
الجامعي إسن، نطبق أعلى المعايير الطبية في إطار فريق عمل متعاون. في أثناء ذلك نولي األولوية لكم 

ولمرضكم المتعلق بالقلب. 

هذه  في  نريدكم  أننا  إلى  ذلك  يرجع  علينا.  وتتعرفوا  عليكم  نتعرف  لكي  أجلكم،  من  وقًتا  سنخصص 
برعاية  تماًما وبأنكم تحظون  بالطمأنينة  أن تشعروا  لعملية جراحية،  فيها  التي ستخضعوا  الهامة  اللحظة 
الساعة وإلطالعكم على  مدار  أسرتكم على  هنا في خدمتكم وخدمة  اإلمكان. ولذلك نحن  قدر  طيبة 
تقاريرنا الطبية – قبل العملية الجراحية وفي أثنائها وبعدها. وفي أثناء ذلك يوفر مركزنا لجراحات القلب 

في Huttrop أجواء شخصية وعائلية. 

لكي تستردوا عافيتكم مجدًدا بعد العملية سريًعا، نوفر لكم عالًجا في إطار منظم ومناسب لحالتكم. وعن 
طريق هذا العالج، ستستطيعوا في وقت مبكر التركيز على تمارين العالج الطبيعي التي تسهم في التغلب 

على مضاعفات ما بعد الجراحة، وفي قدرتكم على العودة لممارسة حياتكم بنشاط.  

نرغب في تقديم الشكر لكم على ثقتكم. 

خالص تحياتنا

Đ إقامة بدون ألم بفضل برنامج معالجة لآلالم منسق ومخصص لكل مريض على حدة 	
Đ عالج جراحي ألمراض الشرايين التاجية )المجازة التاجية( وإعادة توعي الشرايين بالكامل	
Đ عمليات إصالح عيوب صمامات القلب	
Đ عالج اضطرابات نظم القلب باالستئصال الجراحي	
Đ استبدال الصمامات القلبية بالقسطرة	
Đ أنظمة دعم القلب والرئة بالتعاون مع قسم زراعة أعضاء الصدر بمستشفى الطب الجامعي  	

إسن  
Đ جراحات الرئة بالتعاون مع عيادة Ruhrlandklinik لجراحات الصدر التابعة لمستشفى  	

الطب الجامعي إسن  

غرف مرضانا مزودة 
بشبكة إنترنت السلكية 

وتلفاز وهاتف، كما أنها 
ُمجهزة بحمام وتواليت 

خاص. 

يمكن االستفادة من 
الخدمات االختيارية 

التالية: العالج الشخصي 
على يد كبير األطباء 

واإلقامة في غرفة بسرير واحد مع مرافق.

مواعيد الزيارة:

الساعة 4 إلى 8 مساًء   وحدة الرعاية المركزة:   
الساعة 2 بعد الظهر إلى 8 مساًء الجناح العام:   

من الممكن أيًضا ترتيب مواعيد زيارة أخرى بالتنسيق مع طاقم التمريض. نرجو منكم عدم زيارة 
قريبكم المريض وبرفقتكم أكثر من 3 أفراد في الوقت نفسه. 

يجب عدم إحضار زهور إال بعد االتفاق المسبق مع طاقم التمريض.

فيديوهات مفيدة

بمركزنا  الجراحية  العمليات  حول  مفيدة  فيديوهات   3 على  العثور  يمكنكم  الرئيسية،  صفحتنا  على 
لجراحات القلب. يمكنكم الوصول إلى الفيديوهات مباشرًة عن طريق مسح رموز االستجابة السريعة 

التالية:

 يمكنكم العثور على الفيديوهات أيًضا عبر الرابط التالي: 
https://www.facebook.com/pg/ukessen/videos

جراحة المجازة التاجية القلب الصناعي

األستاذ الجامعي د. ماركوس كاملر
 Huttrop مدير األطباء والمدير التنفيذي الطبي لمركز

لجراحات القلب
بروفيسور زراعة أعضاء الصدر بمستشفى الطب الجامعي إسن


