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 للمرضی
 

  عند حدوث مرض طارئ؟ ماذا ينبغي عمله
  طبيب العائلة (بطبيبك الثابتإذا کان بوسعك اإلنتظار قليال حتی تحصل علی المساعدة، إتصل.( 
  المناوب طبيبعيادة البإذا لم يکن باإلمکان اإلنتظار حتی تحصل علی المساعدة، إتصل Legevakten علی الرقم 

93 22 93 22 . 
 113برقم الطوارئ  هناك خطر علی الحياة والصحة، إتصل عندما يکون . 

 
 :عند اإلدخال الی المستشفی

 ولکن أخفض ية في المستشفی أن تستخدم هاتفك الجوال الشخصّر األِسجناحيمکنك أثناء وجودك في : هاتفال ،
  . اآلخرين  المراعاة تجاهصوت رنين الهاتف وأبدي

  الی المستشفی معك  الثمينةاألشياءال ينبغي جلب 
 فإنه الخاصة ألسباب صحية، تكسيارإستخدام وسائل النقل العامة أو إذا تعذر عليك :  بالتاکسيالذهاب الی البيت  

 . أن تدفع حصة شخصية محدودة القيمة الحالة  في هذه ولکن يجب عليك  للمستشفی أن يؤمن نقلك الی بيتك،يمکن
  کنة صرافة آليةمتوجد Minibankلمستشفی في الطابق األول في ردهة ا. 
 في أيام الدوام  19:00صباحا ولغاية الساعة   08:30  الساعة الموجود في الردهة مفتوحا في الفترة من الکشكيکون

 في أيام 18:00 لغاية الساعة 11:00أيام السبت، ومن الساعة في  19:00 لغاية الساعة 11:00ومن الساعة العادية، 
 . األحد

 للتدخين في ان المخصصي منطقة المستشفی، ولکن يمکن للمرضی النهاريين أن يدخنوا في المک فالتدخين ممنوع 
 .  لحديقة المستشفی المواجهالبناية مخرج الخارج بالقرب من 

 يمکن شراء الطوابع البريدية من الکشك.  موجود خارج المدخل الرئيسيصندوق البريد . 
 16:00 لغاية الساعة 09:00معة من الساعة  مفتوحة من األثنين حتی يوم الجالصيدلية  . 
 نويوم خميس، والقائمون علی هاتين العربتين هم متطوع کل تأتي عربتي المکتبة العامة والکشك . 
 قس المستشفی موجود بشکل دائم وهو ذو خبرة وکفاءة في التحدث مع . کنيسة المستشفی مفتوحة في کل األوقات

. تأمين اإلتصال بممثلي المعتقدات والديانات األخری أيضاية لنامکهناك إ. ية مختلفةالناس الذين يعيشون أوضاع حيات
 . مع الموظفين في المستشفیحول هذا األمر تکلم 

  غرفة هادئة أوغرفة تحادثهناك أيضا في الجناح . 
  ادية في جميع أيام الدوام الع15:00 لغاية الساعة و10:00 في الفترة من الساعة زيارة الطبيبتتم . 
 يمکن اإلختيار من بين ثالثة أنواع من وجبات الغداء، تکون إحداها وجبة طعام حالل.   من البوفيهوجبات الطعامم تقد . 
  شکرا لك ألنك تبدي المراعاة . 19:00 والساعة 13:00هو بين الساعة المستشفی أجنحة أوقات الزيارة في معظم

 .  المرضی اآلخرين تجاه
 

 خدمة الترجمة
في المستشفی  tolketjeneste أن تقوم خدمة الترجمة ،ض المستشفی علی المرضی الذين اللغة النرويجية ليست لغتهم األميعر

 .   الی مترجمکنت بحاجة إذا  أخبرنا عن رغبتك . بتأمين مترجم لهم
 

 حقوق المريض
سجلك  کما يحق لك اإلطالع علی . التي تجری لكوالفحوصات والمعالجة من حقك أن تحصل علی المعلومات حول مرضك 

 . حظر اإلطالع عليها وصحيح معلومات السجل وحذفهاحق تالطبي، ويتضمن هذا األمر 
 حق تقديم الشکوی

إذا رغبت، أطلب أن تتحدث مع الممرضة المسؤولة عنك أو مع رئيسة .  ينبغي علينا تحسينهما  شيئاقل للموظفين إذا کان هناك 
 . مل ما في وسعنا لکي تکون إقامتك في مستشفانا علی أحسن ما يرامسنع. الممرضات في القسم

 :کما يمکن تقديم الشکاوی الی واحدة من الجهات التالية
  مدير المستشفیDirektøren, Lovisenberg Diakonale Sykehus, 0440 Oslo.  
  مصلحة الرقابة الصحية في اوسلو و اکرشهوسHelsetilsynet i Oslo og Akershus . 
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 في اوسلومحقق الشکاوی للخدمات الصحية واإلجتماعية  Helse- og sosialombudet i Oslo   .  
 

 إذهب الی صفحة االنترنت ك،حقوقحول  التقدم بشکوی وات المتاحة من أجلمکانياإلللمزيد من المعلومات حول 
www.helsenett.no/pasientombud ، توجيهات حول حقوق المريض "أو أطلب النشرة المسماةOrientering om 

pasientrettigheter"من الموظفين  .  
 

 اإلختيار الحر للمستشفی

: للمزيد من المعلومات إذهب الی. )الغير طارئة (المستشفی بنفسك من أجل الحصول علی المعالجة المخططة لهايمکنك إختيار 
no.sykehusvalg.www  800 41 004أو إتصل بالرقم.  

  المستشفیعننبذة 
 

 هو مستشفی محلي مختص بالطب الداخلي ويقدم Lovisenberg Diakonale Sykehus دياکونالمستشفی لوڤيسنبرغ 
 Sagene  ، ساغنهGrünerløkka نرلوکا، غريGamle Oslo اوسلو  غامله:  أحياء ألربعة من أحياء مدينة اوسلو وهي خدماته

 145000 أو مايقارب ، أي ما يوازي ربع سكان المدينة علی األقل مع مرکز المدينة،St. Hanshaugen وسانت هانسهاوغن
ستشفانا يوجد في أقسام م. )مسکنة (م عناية طبية نفسية الی أحياء أخری أيضا وعناية مهدئةيتقديتم عالوة علی هذا . نسمة
ختصاصيين، والخدمات التي نقدمها تکون من خالل تفاعل وثيق مع المستشفيات والخدمات الصحية تلفة طيف واسع من اإلالمخ

 . في اوسلوالموجودة األخری 
 

يجري .  أجزاء البالد إلجراء عمليات جراحة عظمية وعمليات أنف، أذن وحنجرة لهمکافةتسقبل العيادة الجراحية مرضی من 
عبر إجراء کل سنة  مريض 500 عملية جراحية للورك والرکبة ويعالج ما يقرب من 800عظمية مايقرب من قسم الجراحة ال

هذا األمر يجعل من المستشفی واحدا من کبريات المستشفيات . منظار المفصلإستخدام في الکتف ب متطورة لهم ات جراحيةعملي
يکون فعاال جدا فيما يخص الحفاظ المستشفی کي طة لها يساعد الترکيز علی الجراحة المخط. البالدعموم في هذا الحقل في 

للمستشفی عدة مشاريع . ال يجري المستشفی عمليات جراحية طارئة. علی مستوی نشاط مستقر و نسبة منخفضة من العدوی
 .  في طور التنفيذهي اآلن بحثية 

 
ل المرضی يحوتم تي. لحاالت الطبية النادرة هو مرکز إختصاصي وطني لطب الفم المختص باTAKO-senteretمرکز تاکو 

هناك في المرکز عيادة طب . من کافة أرجاء البالد الی هذا المرکز ألجل تقييم أوضاعهم وتشخيصهم والتخطيط لمعالجتهم
أو ألنهم /أسنان أيضا، يتم فيها معالجة المرضی الذين يتلقون العالج بسبب إستعمالهم للموادة المخدرة والمسکرة لفترة طويلة و

 . يعانون من مشاکل صحية نفسية
 

الخاصتين يتين َشمَّاَسال للمؤسستين  مملوكLovisenberg Diakonale Sykehus دياکونالمستشفی لوڤيسنبرغ 
Diakonissehuset Lovisenberg و Menighetssøsterhjemmet . المستشفی جزء من الجهاز الصحي العام وهو

 . Helse Sør-Øst RHF في المنطقة الجنوبية الشرقية من البالد مي العاقطاع الصحالمتعاقد مع 
 

 فإن ، مليون کرونة1200إجمالي مبيعات بقيمة مايقرب من و)  سنة عمل1200( موظف 1800 البالغ عددهم ظفيهبمو
ناك قسم في المستشفی ه.  سرير وتعاون جيد مع جهاز الخدمة الصحية األولية297يستوعب شامل للمستشفی نشاط عيادي 

تقوم خدمة الترجمة للمرضی من األقليات اللغوية بتقديم .  وصيدلية)سريري(إکلينيکي حديث للطب اإلشعاعي، مخبر کيميائي 
 . خدماتها عند الطلب

 
في ، التي کانت أول شخصية Cathinka Guldberg من قبل الريادية کاثينکا غولدبرغ 1868أسس المستشفی في عام 

". أن يعتني بـ"أو " أن يکون في الخدمة" مشتقة من فعل يوناني وتعني ”Diakoni”کلمة . مها کممرضةتنهي تعليالنرويج 
مبدين  دون تفريقوظيفة کل العاملين في المؤسسة مجتمعين هي أن يعالجوا ويقدموا خدمات ذات نوعية عالية لجميع مرضانا 

 .  لهم اإلحترام الواجب


