املصحه الخاصـه نوفا يتور فـي رومـا املوتواجد فـي
منطقة بيرتاالتا
مصحه خاصه معتمدا متفق عليه مع النظام
الصحي الوطني االيطايل
و لديها كافة االختصاصات .عيادات خارجيه
تشخيصات مخربيه و اشعاعيه
مركز هام للغسيل الكلوي
مكونه من خمس طوابق لالقامه وغرف العمليات

كيف ميكنكم الوصول الِـى املصحـه
شـارع بيرتاالتا رقـم 162
خط السكك تحت االرض حرف الباء
محطة بيرتاالتا او محطة مونتي تبورتينا
باص رقـم 211

الهاتف املركزي 06416021
الربيد االكرتوين
info@clinicanuovaitor.it
www.clinicanuovaitor.it
املديرالصحي دكتور ديغوكابوتو

ن ــوف ــا ايــتور
مــصحــتك الخــاصــة
دلــيل الخــدمــات
شـارع بيرتاالتا رقـم 162
الهاتف املركزي 06416021
clinicanuovaitor.it

لقبول يف املصحه

مـن اجـل آلدخول العادي آو الجراحـه اليوميـه آواالداء عبـر العيادات الخارجيـه
يرجى االتصال عىل الرقم التايل 0641602711/12
يف املواعيد التاليه
من االثنني ـ الجمعه 19.30 - 8.30
السبت 8.30ـ 12.30

القبول يتم اما عن طريق غرفة الطوارئ او من خالل طبيب العائله بعد معاينه من االخصايئ
املصحه تقدم الخدمات التاليه وعن طريق االقامه او املستشفى اليومي ،الجراحه اليوميه
االمراض الكلويه
االمراض الداخليه
امراض القلب و الرشايني مع وحدة عنايه مكثفه
امراض العظام وحاالت الكرس

نقدم كذالك الخامت التاليه بواسطه العيادات الخارجيه
جراحة العظام
الجراحه العامه
جراحة العيون
بعد االنتهاء من معاينة االخصائ بامكانكم االاتصال عىل الرقم التايل 0641602618/19
لحجز موعد للبد يف املعاينه التي تسبق دخول املستشفى واذا كانت النتيجه ايجابيه سوف يتم
اخباركم مبوعد العمليه الجراحيه او االجرات التي سوف يتم عملها
الخروج من املستشفى يقوم به اطباء القسم وسوف يتم اعالمكم به يف موعد يجعلكم قادرين عىل
تنظيم خروجكم و تنظيم استمراية العالج اذا كان من الرضوري
وسوف يتم منحكم رسالة خروج مفصله حول اقامتكم وما تم عمله و العالج الالزم

تجدون كذالك الدراسه االستقصائيه حول استبان الرضاء
عن الخدمات املقدمه و حول العاملني
لدينا كذالك طاقم من العاملني يتحدث اللغةالعربيه

العـامليـن لـدى املصحـه هـم عـىل استعـداد تـام لتقديم كافة املعلومـات بـام يخص تكاليـف
االقـامـه و الخـدمـات املقـدمـه
التحاليل املخترباتيه
ارمراض القلب
الجراحه العامه
االمراض الجلديه
امراض الغدد الصامء
امراض السكري
االمراض الداخليه
امراض الجهاز الهضمي
االمراض الكلويه
االمراض العصبيه
امراض العيون
امراض االنف واالذن و الحنجره
امراض الجاز التنفيس
امراض العظام
مراض املسالك البوليه
مخطط صدى القلب
املوجات فوق الصوتيه
دبلر االورده والرشايني
التخطيط الكهروبائ للعضالت
االشعه التقليديه ،التصوير املقطعي املحوري
العامليـن لد آملصحـه علـى آتـم آالستعداد لتقديـم املعلومـات مبا يخص تكاليف االقامـه و الخدمات
املقدمه سواء مبا يتعلق بلقطاع الخاص آو العام.
آلحجز يتـم سواء عـن طريق الهاتف آو عبـر آلربيد آاللكرتوين
info@clinicanuovaitor.it

