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االمرريیضة االمووقررةة٬، االمرريیضض االمووقرر٬، 	  

مستشفي إإسنن االجامعي٬، بصفتهھ مستشفى مصنفف في مستووىى االررعايیة االططبيیة االقصووىى٬، يیمثلل االيیوومم مستشفى منططقة حووضض االرروورر 
سرريیرر٬، ووحوواالي  1300مرريیضض سرريیرريیا في ااألقسامم االددااخليیة بما تحتوويیهھ منن حوواالي  49000االكبررىى. سنوويیا يیتمم معالجة حوواالي 

في ااألقسامم االخاررجيیة. خبررااء منن مختلفف االتخصصاتت يیووفرروونن إإمكانيیة إإجررااء عمليیاتت تشخيیصص ووعالجج ممتاززةة مرريیضا  163000
ووفي تددااخلل للتخصصاتت االمتعددددةة على أأحددثث مستووىى بحثث علمي تمم االتووصلل إإليیهھ. 	  

	Foreignااستفساررااتت االمررضى ااألجانبب يیتمم االتعاملل معهھا في االمستشفى االجامعي منن خاللل قسمم   Patient	  Service )FPS ( ����]
�ا����� �ا�����]. ����ق �و�ا������ ����� ��� �أ����ء �أ���ى 	  

• إإقامة ااالتصالل بالنططاقاتت االتخصصيیة االفرردديیة٬،   
• ووضع االتقدديیررااتت ااألووليیة للتكاليیفف٬،   
• تنسيیقق مووااعيیدد االعالجج أأوو االتشخيیصص   
• ووتسوويیة حسابب أأوو إإددااررةة االمبالغ االمددفووعة.  	  

essen.de-‐service@uk-‐patient-‐foreignيیررجى منكمم إإررسالل ااستفسارركمم إإلى عنوواانن االبرريیدد ااإللكتررووني االتالي:  	  

يیاناتت االتاليیة:لكي يیتمم االتمكنن منن معالجة ااستفسارركمم في أأسررعع ووقتت ممكنن٬، فإنن ررسالة االبرريیدد ااإللكتررووني يینبغي أأنن تتضمنن االب 	  
• ااسمم ووتارريیخ ميیالدد االمرريیضض٬،   
• االشيء االمررغووبب فيیهھ على ووجهھ االتحدديیدد (عالجج أأوو عندد ااالقتضاء أأيیضا ررأأيي ااستشارريي ثاني)٬،   
• باللغة  ووفي االحالة االمثلى ملخصص مووجزز لمجررىى االعالجج حتى ااآلنن (االتقارريیرر االططبيیة االمتاحة أأوو نتائج االفحووصص االططبيیة) 

شهھوورر 3بخطط االيیدد ووليیسس أأقددمم منن ااأللمانيیة أأوو ااإلنجليیززيیة٬، ووليیسس   
• ووكذذلكك معلووماتت بشأنن حالة االمرريیضض االررااهھھھنة (ما يیشكوو منهھ االمرريیضض٬، أأعررااضض مررضيیة).   

	  
	  

االمخطططط االتالي يیووضح مجررىى معالجتكمم في مستشفى إإسنن االجامعي. 	  

 

 

 

 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

وويیسررنا االرردد على ما قدد يیووجدد لدديیكمم منن ااستفساررااتت ووإإيیضاحح ما قدد يیووجدد منن نقاطط غيیرر ووااضحة! 	  
االمعني بكمم FPSفرريیقق قسمم  	  

 

من  االستفسار بالبريد اإللكتروني 
مع إعطاء بيانات محددة FPSقسم 

إلى المريض مع تقييم  FPSرد قسم  
المستشفى وتقدير للتكاليف

دفع تكاليف العالج المتوقعة من قبل 
المريض

تنسيق مواعيد العالج مع مراعاة 
رغبات المريض

 FPSاستقبال المريض من خالل قسم 
والمعالجة في المستشفى

للمريض ) الفواتير(إرسال الفاتورة 
وكذلك إرجاع أو تسوية أو عند 
اللزوم مطالبة الحقة من خالل 

المريض


