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الدليل الصحي
من خالل نشر بطاقة الخدمات للوحدة اإلستشفائية الوطنية عالية التخصص “غاريبالدي” ,كاتانيا نسعى لتوفير
فرصة ثمينة للوساطة بين المواطنين والوحدة اإلستشفائية وذلك بهدف تحسين الحوار مع المستفيدين ومع الجمعيات
التطوعية في إطار واقع متعدد “مختلف” من الناحية اإلجتماعية الصحية ,العامة والخاصة.
والغرض الرئيسي من هذا المنشور هو بالتأكيد الشفافية في المعلومات المقدمة ،سواء المتعلقة بالخدمات المقدمة من
المستشفى أو العاملين فيه وهذا تتويجا لمزيد من العمل المستمر لتحسين جودة الخدمات الصحية.
البطاقة “ميثاق” هو تحمل المسؤولية من طرف المستشفى من أجل حماية حقوق المواطن وضمان وسائل الرعاية
الصحية “العالج” واألبحا ث ،من أجل تحقيق الهدف األساسي و المركزي للفرد من خالل تعزيز الرفاهية و
الصحة ،في ظل االحترام الكامل للسالمة الجسدية ,النفسية واالجتماعية له؛ هذا المنشور يساعد على معرفة
الخدمات المقدمة في خصوصيتها ،ومعايير إجراءات تسهيل الوصول إلى الخدمات المقدمة وفقا لمبادئ المهنية
والدقة.
واقتناعا منها بأهمية وفائدة هذه المساهمة التي تقدم للمستفيدين ،نتقدم بالشكر لجميع العاملين في الرعاية الصحية
الذين اتاحوا توفير المعلومات والبيانات المحدثة ،مما يؤكد ان صياغة “تحرير” بطاقة الخدمات تمثل مرآة لمسار
مستمر و تطور حقيقي في عمل المستشفى.
المدير العام
جورجيو جوليوسانطونوشيطو

رسالة المؤسسة
الوحدة اإلستشفائية الوطنية عالية التخصص “غاريبالدي” هي مؤسسة عامة للرعاية الصحية  ،غير هادفة للربح
وعالية التخصص،تعمل لضمان الراحة والعالج الطبي لجميع الذين يتجهون إليها في حاالت الطوارئ االستعجال
أو لالحتياجات الصحية في المراحل الحادة “المتقدمة”،الحاالت المرضية المعقدة او المزمنة او الميئوس من شفائها
حيث تعتبر هذا مركز ااهتمامها و الدور الرئيسي المنوط بها و المحدد في البرنامج الصحي الجهوي “اإلقليمي” )1
في علم األورام  )2في قسم األمومة والطفولة  )3قسم االستعجاالت و الطوارئ.
لتحقيق األهداف المحددة تستخدم الوحدة اإلستشفائية الوطنية عالية التخصص نهج متكامل و متعدد التخصصات
بتحديد وتنفيذ نماذج ومبادئ توجيهية لتحسين مسار الرعاية التشخيصية والعالجية التي تبدأ من تحمل المسؤولية
عن المريض مما يساعد على تطوير اإلجراءات التشخيصية والعالجية العصرية ،تشجيع النقل السريع لتطبيق نتائج
التجارب ونشرها ،بما في ذلك من خالل األنشطة التدريبية
ويضمن أيضا توفير الخدمات المتخصصة و األساسية لتلبية طلب كل المستفيدين.
تتم أنشطة الوحدة اإلستشفائية الوطنية عالية التخصص على أساس أحدث المعارف العلمية والتقنية من أكثر
التقنيات المتقدمة المتاحة ،مع احترام مبادئ األخالق الفعالية,الكفاءة,االقتصاد ومالئمة للرعاية.
تشارك الوحدة اإلستشفائية الوطنية عالية التخصص في تحقيق “الوصول الى” مستويات الرعاية واألهداف الصحية
المنصوص عليها في البرمجة الوطنية واإلقليمية ،بتقديم اإلجابة على متطلبات الصحة.
يندرج ايضا ضمن مهام الوحدة اإلستشفائية الوطنية عالية التخصص وباالتفاق مع هيئة الصحة في المحافظة
ضمان استمرارية الرعاية للمرضى من أجل المساهمة في تحسين الحالة الصحية للسكان.
السعي لتحقيق األهدف التي تعتبرمن مهمة الوحدة اإلستشفائية ،من خالل اإللتزام بالمبادئ ،والعقالنية وأدوات
التحكم السريري واالقتصادية و عدم اإلنحراف على مبادئ االستقاللية والمسؤولية فيما يتعلق بالمسار الخاص
للمؤسسة.
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دخول “إستقبال” األجانب إلى الخدمات اإلستشفائية “الصحية”
بموجب مرسوم مستشار الصحة في مقاطعة صقلية بتاريخ  17أكتوبر “ 2012المبادئ التوجيهية للرعاية الصحية للمواطنين
األجانب (من خارج اإلتحاد األوروبي و من داخل اإلتحاد األوروبي) من مقاطعة صقلية الوحدة اإلستشفائية الوطنية عالية
التخصص “غاريبالدي” من خالل تقديم خدمة تسعى إلستقبال وتوجيه المواطن صاحب اللغة والثقافة األجنبية الوساطة الثقافية
“خدمة الترجمة” لتسهيل التواصل بين العاملين في مجال الصحة والمرضى األجانب.
الوسيط الثقافي و اللغوي
الدكتورة إليزا كانطاريال
الهاتف 0957594166 :
يمكن لمواطني االتحاد األوروبي المتمتعين بالرعاية الصحية من دولة تابعة للجمعية األوروبية للتبادل الحر (إيسلندا وليختنشتاين
والنرويج) وكذلك سويسرا االستفادة من الرعاية الصحية في إيطاليا إذا كانت لديهم (البطاقة األوروبية للتأمين الصحي “بطاقة
التأمين الصحي األوروبي”) الصادرة في بلدهم األصلي  .البطاقة تسمح لهم الحصول على الخدمات الطبية الالزمة خالل اإلقامة
المؤقتة في إيطاليا كتلك “بنفس المواصفات “ التي تقدم للمواطنين اإليطاليين.
األجانب المقيمين بصورة قانونية من خارج االتحاد األوروبي أو في إنتظار تجديد رخصة اإلقامة ألجل العمل أو العمل
الحر”تجارة” ،أسباب عائلية ،اللجوء السياسي ،اللجوء اإلنساني ،طلب اللجوء ،في إنتظار إعتماد التبني ,الحضانة والحصول على
الجنسية اإليطالية أوالمسجلين قي قوائم العاطلين عن العمل “البطالة”  ،وكذلك أولئك الذين ينتظرون إصدار أول تصريح إقامة
من أجل العمل أوألسباب عائلية يحق لهم التسجيل اإللزامي للحصول على الخدمة الصحية ولهم نفس حقوق وواجبات المواطنين
اإليطالييين.
المواطنين القادمين من البلدان التي لها إتفاقات معمول بها في مجال الضمان “التأمين”اإلجتماعي (مثل البرازيل ,كرواتيا
,أستراليا ,األرجنتين ,دولة الفاتيكان وسان مارينو وتونس .....الخ) يجب أن يقدموا إلى مكتب منطقة اإلقامة المؤقتة نموذج إتفاق
الشراكة المفترض ليحصلوا بواسطته على الرعاية الصحية على عاتق البلد األصلي.
للمواطنين من خارج االتحاد األوروبي المتواجدين بصفة غير قانونية وفق قوانين الدخول و اإلقامة وبدون موارد اقتصادية
تضمن لهم الرعاية الصحية و تكون مقتصرة على الخدمات العاجلة والضرورية وكذلك برامج الطب الوقائي .لهؤالء األجانب
يتم إعطائهم وثيقة (رمز األجنبي الحاضر مؤقتا) و يسمح له بواسطتها الحصول على الخدمات المذكورة آنفا.
للحصول على مثل هاته الوثيقة األجنبي المتواجد بصفة غير قانونية والفقير”المحتاج” يمكنه التوجه “الذهاب”إلى عيادة األمراض
المعدية في الطابق  0المبنى  10يوم الثالثاء من الساعة  14:30الى الساعة  19:30صالحة لمدة ستة أشهر ،قابلة للتجديد
ومعترف بها في جميع أنحاء التراب الوطني
ويطلب من أصحابها تسديد رسوم الرعاية الصحية على قدم  S.T.Pرمزوثيقة األجنبي الحاضرمؤقتا
المساواة مع المواطن اإليطالي.
الدخول الى الهياكل الصحية لألجنبي المتواجد بصفة غير قانونية من ناحية شروط اإلقامة ال يمكن أن يترتب عليه أي إبالغ
للسلطات.
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المستشفى الرئيسي غاريبالدي وسط “ سنتر”
لوحة التبديل 0957591111

ساحة سانتا ماريا دي جيسو 95124 - 5 ,كاتانيا

كيفية الوصول إلى المستشفى :
بالسيارة
من وسط المدينة
• من ساحة ستيسيكورو :المرور من شارع سانت اوبليو ,الصعود يسارا في شارع دومينيكو شيماروزا ثم الدوران لليمين الى
شارع أندرون.
• من ساحة كافور :المرور عبرشارع مونتيسوري في إتجاه اليمين ،ومواصلة السير في طريق شيزاري بيكاريا ،ثم اإلتجاه إلى
اليسار في اإلتجاه الإللزامي.
• من ساحة باليسترو  :المرور من طريق فيتوريو إيمانويل ثم الدوران نحو شارع بليبيشيطو في إتجاه اليسار ،ثم اإلستدارة
لليسار الى شارع كارلو فورالني و في آخره على اليمين شارع سلفاطور شيتيلي ثم مباشرة على اليسار لشارع فابيو فيلزي .
من اإللتفافية “طانجانسيان”
• مخرج مستربيانكو :المرور من الطريق الدائري كتانيا “شيركونفاالتسيوني كاتانيا
• مخرج سان جوفاني قاليرمو :المرور من شارع قاليرمو في إتجاه اليمين للوصول الى الطريق الدائري “شيركونفاالتسيوني”
• مخرج سان جورجيو  :المرور من طريق كاردينال والمواصلة في طريق سان جورجيو .في آخر الطريق يسارا إختيار شارع
فوسا كريطا إذا للوصول الى ساحة باليسترو.
• مخرج ليبرينو  :المرور من شارع اكويشيال للوصول الى ساحة باليسترو
من الطريق الدائري “شيركونفاالتسيني”
• من نسيما العليا :إختيار إتجاه “الوسط” شارع سيباستيانو كتانيا و المرور من شارع شيبالي ثم الدوران يمينا لشارع
جوزيبي فافا.
• من سان نولو :إختيار إتجاه “وسط”شارع سان نولو  ,الدوران يسارا لشارع شيبالي ثم واصل اإللتفاف على اليمين لشارع
جوزيبي فافا.
• من قلعة الجامعة  :اختيار اإلتجاه “وسط” فيالي فليمينغ ،والوصول إلى شارع سشيزاري بيكاريا ثم اإللتفاف إلى اليسار في
االتجاه اإللزامي.
بواسطة وسائل النقل العام
من وسط المدينة
• الخطوط المقترحة740 ،733 ،721 ،702 ،4-7 ،443 :
من المحطة المركزية
• الخط المقترح 4-7 ،443 :
من المطار
• الخط المقترح  :حافلة المطار
”آلي بوس”( التبديل “تغيير”
في كورسو إيطاليا
الشارع الكبير”فيالي”
 20سبتمبرللحافلة رقم )443
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خريطة المستشفى

الجناح “ المبنى” Padiglione 16 16
الطابق 0
عيادة طب الحاالت الحرجة
الجناح “ المبنى” Padiglione 17 17
الطابق 0
طب العظام والكسور
الطابق األول 1
إدارة المستشفى
مكاتب إدارية
الطابق الثاني 2
الجراحة العامة
مكاتب إدارية

الجناح “ المبنى” Padiglione 12 12
الطابق 0
كنيسة صغيرة
طب نقل الدم
قاعة التبرع
الجناح “ المبنى” Padiglione 13 13
الطابق 0
طب نقل الدم
مختبر المناعة
طب علم النفس
الجناح “ المبنى” Padiglione 14 14
الطابق 0
اإلستعجاالت و الطوارئ “إسعافات أولية”
الطابق األول 1
التخدير والعناية المركزة
الجناح “ المبنى” Padiglione 15 15
الطابق 0
مديرية الصحة للوحدة الرئيسية
مختبر التحاليل
التصوير اإلشعاعي التشخيصي
طب الحاالت الحرجة
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الجناح “المبنى” رقم Padiglione 1 1
(جناح “مبنى” سينيوريللي)
Padiglione Signorelli
الطابق -1
عيادة الطب الباطني “الداخلي”
الطابق 0
طب األعصاب
الطابق األول 1
طب األعصاب
الطابق الثاني 2
الطب الباطني “الداخلي”
الجناح “ المبنى” Padiglione 4 4
الطابق 0
صيدلية
الجناح “ المبنى” Padiglione 5 5
الطابق 0
طب أمراض القلب
الجناح “ المبنى” Padiglione 6 6
الطابق األول 1
غرفة حفظ الجثث
الجناح “ المبنى” Padiglione 7 7
الطابق األول و الثاني  1و 2
جراحة المخ واألعصاب
الجناح “ المبنى”Padiglione 8 8
الطابق 0
مكتب “شباك” دفع الرسوم ( تيكيت)
مكتب العالقات العامة
عيادات الفحص المهني الحر
الجناح “ المبنى” Padiglione 9 9
الطابق 0
طب القلب
الجناح “ المبنى” Padiglione 10 10
الطابق 0
عيادة األمراض المعدية
عيادة األمراض العصبية
الرموز “الكودات البيضاء” نقطة الفحص
األول PPI
الطابق األول 1
مصلحة أمراض القلب و األمراض
الروماتيزمية
الطابق الثاني 2
طب األوعية الدموية واألمراض الجلدية
الجناح “ المبنى” Padiglione 11 11
الطابق 0
عيادة الجراحة العامة وجراحة المخ
واألعصاب
عيادة فحص عينات الدم و تسليم نتائج
الفحص
مكتب الملفات الطبية و طلب إستخراج
الشهادات
الطابق األول 1
جراحة األوعية الدموية
الثالسيميا

تقديم الخدمات الصحية
طب اإلستعجاالت و الطوارئ “إسعافات أولية”
المرضى في حالة حرجة أو في خطر الموت الذين يحتاجون إلى رعاية طبية فورية يمكنهم الدخول لمصلحة اإلستعجاالت
و الطوارئ  ،إما مباشرة أو عن طريق اإلتصال بالرقم  118حسب خطورة الحالة  .في الحاالت المرضية العادية فإنه من
المستحسن مراجعة “استشارة” طبيب األسرة أو الطبيب المناوب  .للحصول على الفحوصات الغير مستعجلة و الطارئة فإنه
من المفروض تسديد رسوم العالج “تيكيت” .

للحجز
 800-811129المركزالوحيد للحجز CUP
من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة من الساعة
 08.30إلى الساعة 12.30
في كل مركز إستشفائي من مراكز الوحدة اإلستشفائية الوطنية عالية التخصص “غاريبالدي” يمكن الحجز مجانا بواسطة
الهاتف الثابث او النقال  :الفحوصات و العالجات المتخصصة للتشخيص الفعال و المختبر ,الخدمات الصحية والقبول في
المستشفى في إطار األنشطة المهنية الحرة /خارج المواقيت الرسمية للعمل داخل المستشفى (دفع الثمن”التسديد” إجباري),
الرسوم إلصدار “الوثائق” الملفات الطبية.
خدمات العيادات الخارجية
لخدمات العيادات الخارجية يجب تسديد قسط المشاركة في المصاريف (الرسوم الطبية) “تيكيت”و يسدد قبل الحصول على العالج
في مكتب دفع رسوم العالج ( تيكيت) للوحدة اإلستشفائية الوطنية عالية التخصص غاريبالدي.
عند الدفع التسديد يجب على المستخدم الحضورللشباك مصحوبا بالوثائق التالية :وصفة من طبيب العائلة والبطاقة الصحية.
في حالة أن المريض له الحق في اإلعفاء من دفع رسوم العالج (بسبب الدخل ,العجز”اإلعاقة” ,األمراض المزمنة ,األمراض
النادرة ،الحمل وما إلى ذلك) ،على طبيب العائلة البيان “اإلشارة”على الوصفة الطبية اإلقليمية رمز “ كود” اإلعفاء.
المرضى المعفون من تسديد رسوم العالج يجب عليهم كذلك قبل الحصول على الرعاية الصحية المبرمجة الحضور لمكتب دفع
رسوم العالج( تيكيت) للوحدة اإلستشفائية الوطنية عالية التخصص غاريبالدي.
مكتب دفع رسوم العالج ( تيكيت)
المركز اإلستشفائي غاريبالدي وسط “سنتر”
من يوم اإلثنين إلى يوم السبت من الساعة  8:00الى الساعة .12:00
اإلثنين ,الثالثاء والخميس من الساعة  15:00الى الساعة 17:00
هاتف0957592049 ،0957592024 :
المركز اإلستشفائي نيسيما العليا “سوبريور”
من يوم اإلثنين إلى يوم السبت من الساعة  8:00الى الساعة .12:30
اإلثنين والجمعة من الساعة  14:30الى الساعة 19:30
هاتف0957592049 ،0957595150 :
المركز اإلستشفائي سان لويجي سان كوررو
من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة من الساعة  8:00الى الساعة 12:00
هاتف0957594768 :

7

القبول “الدخول” و التسريح “ الخروج “من المستشفى
نوع القبول “الدخول” للمستشفى
القبول “الدخول” و البقاء العاجل للمستشفى
يتم توفير الدخول للمستشفى” اإلستشفاء” العاجل من طرف الطبيب المناوب في اإلستعجاالت و الطوارئ الذي باإلضافة إلى
ضمان إجراءات التشخيص والعالجات الالزمة المستعجلة لحل المشكل المرضي و ضمان إستقرار حالة المريض،
يقدر حتى من خالل إستشارة أطباء األقسام أو من خالل القيام بالتحاليل التشخيصية الفعالة أوالمخبرية ,مدى خطورة الحالة
وحاجة المريض للبقاء في المستشفى.
الوثاق المطلوبة :
• البطاقة الصحية أو رقم التسجيل الضريبي “كوديشي فيسكال”

القبول العادي

القبول العادي في المستشفى يتم من قبل طبيب القسم حيث بعد تقييم الحالة الصحية للمريض يبرمج القبول.القبول في المستشفى
“اإلستشفاء”في النظام العادي يمكن ان يقترح من :طبيب العائلة ,الطبيب المتابع للعالج( ,المناوبة الطبية اإلقليمية) أومن طرف
طبيب المستشفى.
الوثائق المطلوبة
• البطاقة الصحية أو رقم التسجيل الضريبي “كوديشي فيسكال”
عند القبول :
 .1تسليم منسق التمريض ،أو الممرض ،أي وثائق طبية بحوزة المريض (األشعة السينية ،التحاليل ،والماسح الضوئي”السكانر”،
وما إلى ذلك.).
إعطاء رقم هاتف أحد األقارب أو شخص موضع ثقة2..
 .3للمريض إن أراد إعطاء إسم القريب او إسم الشخص موضع الثقة الذي يمكن للطبيب اإلفصاح عن المعلومات الخاصة
بحالته الصحية.
 .4منسق التمريض او الممرض يسلم مفتاح الخزانة الخاصة بالمريض و وثيقة معلومات تخص النظام داخل القسم  .المستشفى
غير مسؤول عن عن حاالت السرقة :ينصح عدم اإلحتفاظ باألشياء الثمينة او األموال النقدية إال الضروري منها.
األغراض “األشياء” الموصى بها لإلستشفاء”عند القبول”:
أغراض ضرورية  :قميص النوم ،النعال ،ورداء أو سترة ومستلزمات الحمام.
أغراض ال يحتاج اليها المريض  :مستلزمات المائدة ،أكواب أو قارورات ألن القسم يوفرها للمرضى.
القبول و البقاء في الرعاية النهارية
قبول المريض نهارا في المستشفى ليوم او لعدة أيام قبول مبرمج كل مدة يجب أال تتجاوز  12ساعة للقيام باإلجراءات
التشخيصية أو العالجية ذات الطابع الطبي أو الجراحي .لذلك يجب التمييز بين نوعين من القبول في الرعاية النهارية :
• ذات طابع طبي (اإلستشفاء النهاري “البقاء ليوم واحد “)
• ذات طابع جراحي (اإلستشفاء النهاري يمكن ان تجرى عمليات جراحية بسيطة)
الدخول للرعاية النهارية الى المستشفى يتم بإيعاز من الطبيب المتخصص في القسم  ،الذين يبرمج الدخول بعد تقييم الحالة
السريرية للمريض من خالل الفحص في العيادة او بعد السماح للمريض بالخروج من المستشفى.
المستندات المطلوبة:
• البطاقة الصحية أو رقم التسجيل الضريبي “كوديشي فيسكال”
التسريح “الخروج “من المستشفى:
عند ترك المستشفى يتم إصدار من قبل طبيب القسم “رسالة “وثيقة” تسريح “ ليتم تسليمها في أقرب وقت ممكن لطبيب العائلة.
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الخدمات الطبية ذات الطابع المهني الحر  /خارج اوقات العمل
الرسمية إنطراموينيا

تمارس النشاطات المهنية الحرة خارج ساعات العمل من قبل األطباء المتخصصين  ،و باإلختيار الحر للمريض و على نفقته،
وفقا لتسعيرة محددة سلفا وبعلمه.
أنواع الخدمات الطبية ذات الطابع المهني الحر المقدمة في الوقت الحالي هي :
 أنشطة العيادات الخارجية في مختلف هياكل المؤسسة أنشطة العيادات الخارجية في عيادات خاصة لها اتفاقات شراكة مع هذا المستشفىلالستفادة من خدمات العيادات الخارجية ذات الطابع المهني الحر المقدمة داخل الهياكل اإلستشفائية ،بعد اختيار
أخصائي موثوق به عن طريق اإلتصال بالرقم :
 ،يجب الحجز وضغط الزر “ 3المركز الوحيد للحجز”CUP 800811129

طلب الملفات الطبية
لدى الوحدة اإلستشفائية الوطنية عالية التخصص “غاريبالدي”يمكن طلب إصدار نسخة من الملف الطبي.
مقدم الطلب :
يمكن تقديم الطلب مرفق ببطاقة التعريف سارية الصالحية ،من قبل المعني باألمر أو من مكلف من طرفه مصحوبا بوكالة و
(ببطاقة التعريف سارية الصالحية الخاصة به ونسخة من بطاقة التعريف الخاصة بصاحب التوكيل).
المركز اإلستشفائي غاريبالدي وسط
 Padiglione 11الجناح  ،11الطابق األرضي هاتف 0957594231
من يوم اإلثنين إلى يوم األربعاء ،من الساعة  8:00الى الساعة  ,12:00يوم الثالثاء من الساعة  15:30الى الساعة 18:00
المركز اإلستشفائي غاريبالدي -نيسيما
 CORPO Dالهيكل ( Dالمركب المركزي) ،الطابق األرضي هاتف 095759 528
اإلثنين ,األربعاء والجمعة ،من الساعة  9:00الى الساعة  12:00يوم الثالثاء ,من الساعة  15:30الى الساعة 17:30
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المديرية العامة

				
المدير العام
			
األمانة “السكريتاريا”

الدكتور جورجيو جوليو سانطونوشيطو
الهاتف0957593856 .

			
المدير اإلداري
األمانة “ السكريتاريا” 		

الدكتور جوفاني أننينو
الهاتف0957594906 .

		
مدير الصحة
			
األمانة “السكريتاريا”

الدكتورة آنا ريتا ماطاليانو
الهاتف 0957592218

اإلدارة الطبية للمركز اإلستشفائي
					
المدير الطبي
					
الموقع
				
المسؤول الطبي
أرقام الهاتف
				
أمانة “سكريتاريا”المدير
				
طاقم التمريض
				
7594226 095
				
أخصائي التغذية
			
مكتب الملفات “السجالت” الطبية
				
الشهادات الطبية
					
أمانة “سكريتاريا” المدير 			
				
الخدمة االجتماعية
أيام وساعات االستقبال
				
أمانة “سكريتاريا” المدير
					
			
الخدمة االجتماعية
					
					
			
مكتب الملفات “السجالت” الطبية
				
الشهادات الطبية

الدكتور روبيرطو بوناكورسو
الجناح “مبنى”  ،15الطابق األول 1
الدكتورة سيباستيانو ماريا دي ال روزا
0957594218
0957594217
الخدمة االجتماعية
0957594234
0957594231
(للحصول على المعلومات عن طريق الهاتف اإلتصال يومي الخميس
والجمعة من الساعة 12:00الى الساعة )13:00
0957594974
0957594141
من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة،
من الساعة  11:00الى الساعة 12:00
من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة ،من الساعة 13:00 - 9:00
الثالثاء 17:30 - 15:00
السبت( 10:00 - 9:00 ،عن طريق أخذ موعد مسبق)
من يوم اإلثنين إلى يوم األربعاء12:00 - 8:00 ،
الثالثاء18:00 - 15:30 ،
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وحدات التشغيل
العيادات الخارجية
				
األمراض المعدية
				
القبول “التسجيل”
					
					
				
غرفة الطبيب:
					
فاكس:

الدكتور غايتانو لوبو
الخميس والجمعة 13:30 - 8:30
الثالثاء 19:30 - 14:30
0957592112
0957592106
0957594235

التخذير والعناية المركزة “أ .كاروزو”
					
المدير
					
الموقع
				
التمريض المستوصف
أيام وساعات اإلستقبال
عن طريق تحديد موعد مسبق
					
المدير
					
األطباء
كل أيام األسبوع13:30 - 13:00 ،
كل أيام األسبوع13:30 - 12:00 ،
				
منسق التمريض
مالحظة  :األقارب والمعارف أيضا يمكنهم الحصول على معلومات عن طريق الهاتف
البروفيسور سيرجيو بينطاودي
الجناح”مبنى”  ،14الطابق األول 1
0957594409

مواقيت الزيارة لألقارب
			
العالج المكثف “ العناية المركزة “:
		
العالج شبه المكثف “العناية شبه مركزة “:
		
		
طب القلب
				
المدير
					
المستوصف
أيام وساعات اإلستقبال
					
المدير
مسؤول مصلحة قسم القلب			
					
				
منسق التمريض
مواقيت الزيارة لألقارب
			
الفترة الصباحية خالل أيام األسبوع
			
الفترة الصباحية خالل أيام العطل
الجراحة العامة
					
المدير
الموقع
				
التطبيب و غرفة العمليات
				
العيادة الخارجية
المستوصف
أيام وساعات اإلستقبال
					
المدير
					
األطباء
				
منسق التمريض
مواقيت الزيارة لألقارب
			
الفترة الصباحية أيام األسبوع
			
الفترة المسائية أيام األسبوع
			
الفترة الصباحية أيام العطل
				
الفترة المسائية ايام العطل

كل يوم من الساعة  13:00الى الساعة 13:30
كل يوم من الساعة  12:00الى الساعة 16:00
ومن الساعة  19:00الى الساعة 08:00
الدكتور سالفاطوري فليس
0957592098
يجب تحديد موعد مسبق
الثالثاء والخميس  13:30 - 12:30األطباء من
من اإلثنين إلى السبت 13:30 - 13:00
من اإلثنين إلى السبت 13:30 - 12:30
من الساعة  12:30الى الساعة 13:30
من الساعة  12:30الى الساعة 13:30
الدكتور لويجي بياتزا
الجناح”مبنى”  ،17الطابق الثاني 2
الجناح”مبنى”  ،11الطابق األرضي
0957594256
الثالثاء والخميس14:00 - 12:00 ،
أيام اإلثنين ,األربعاء والجمعة الساعة 14 :00 - 12:00
أيام اإلثنين ,األربعاء والجمعة الساعة 14:00 12:00-
من الساعة  14:00الى الساعة 15:00
من الساعة 18:30الى الساعة 19:30
من الساعة  14:00الى الساعة 15:00
من الساعة  18:30الى الساعة 19:30
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جراحة األوعية الدموية
					
المسؤول
					
الموقع
		
المستوصف
أيام وساعات اإلستقبال
					
المسؤول
					
األطباء
				
منسق التمريض
مواقيت الزيارة لألقارب
			
الفترة الصباحية خالل أيام األسبوع
			
الفترة المسائية خالل أيام األسبوع
			
الفترة الصباحية خالل أيام العطل
			
الفترة المسائية خالل أيام العطل
طب األمراض الجلدية
					
المسؤول
					
الموقع
					
القبول
أيام وساعات اإلستقبال
					
المدير
					
األطباء
				
منسق التمريض
التشخيص بالصور
					
المدير
الموقع
قبول
أيام و ساعات اإلستقبال
					
مدير
		
األطباء
				
منسق التمريض

الدكتورة كالوديا زاري
الجناح “مبنى”  ،11الطابق األول 1
0957594403
يوم الثالثاء والخميس13:30 - 10:30 ،
من يوم االثنين إلى يوم السبت13:00 - 12:00 ،
من يوم االثنين إلى يوم السبت13:00 - 12:00 ،
من الساعة  14:00الى الساعة 15:00
من الساعة 18:00الى الساعة 20:00
من الساعة  12:00الى الساعة 13:00
من الساعة  18:00الى الساعة 20:00
الدكتور كالتشيدونيو كناروزو
الجناح “مبنى”  10الطابق الثاني 2
0957594057
الثالثاء واألربعاء13:00 - 12:00 ،
الثالثاء والخميس13:00 - 12:00 ،
من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة12:30 8:30- ،
الدكتور أنطونيو سكافوني
الجناح “مبنى”  ،15الطابق األرضي
0957594440
من اإلثنين إلى الجمعة12:00 - 11:00 ،
من اإلثنين إلى الجمعة14:00 - 8:00 ،
من اإلثنين إلى الجمعة14:00 - 8:00 ،

المراقبة المكثفة قصيرة المدى – بناية العمليات المستعجلة
					
المدير
الموقع
الجناح “مبنى”  ،14الطابق األرضي
اإلستعجاالت و الطوارئ و المراقبة المكثفة “المركزة” قصيرة المدى
			
بناية العمليات
الجناح “مبنى”  ،14الطابق الثاني 2
0957592016
					
التمريض
أيام وساعات اإلستقبال
كل أيام األسبوع13:00 - 9:00 ،
			
مسؤولي العيادات الخارجية
				
منسقي التمريض
من يوم اإلثنين إلى يوم السبت13:00 - 11:00 ،
البروفسور جيوفاني شامبي
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الطب الباطني “الداخلي”
					
المدير
الموقع
				
القبول في المستشفى
			
العيادات والبقاء ليوم في المستشفى
					
التمريض
ساعات اإلستقبال أيام و
					
المدير
					
األطباء
				
منسق التمريض
مواقيت الزيارة لألقارب
		
الفترة الصباحية أيام األسبوع ما عدا أيام العطل
		
الفترة المسائية أيام األسبوع ما عدا أيام العطل
			
الفترة الصباحية أيام العطل
				
الفترة المسائية أيام العطل

طب الحاالت الحرجة

الدكتور ألفيو روسو
الجناح “مبنى” سينيوريلي ،الطابق الثاني 2
الجناح”مبنى” سينيوريلي ،الطابق -1
0957593963
كل أيام األسبوع ما عدا العطل14:30 - 13:30 ،
كل أيام األسبوع ما عدا العطل14:30 - 13:30 ،
كل أيام األسبوع ما عدا العطل 14:30 - 13:30 ،
من الساعة  13:30الى الساعة 14:30
من الساعة  18:30الى الساعة 19:30
من الساعة  13:00الى الساعة 14:00
من الساعة  18:00الى الساعة 20:00

					
المسؤول
الموقع
				
القبول في المستشفى
			
العيادات والقبول اليومي في المستشفى
					
التمريض
مواقيت الزيارة لألقارب
		
الفترة الصباحية أيام األسبوع ما عدا أيام العطل
		
الفترة المسائية أيام األسبوع ما عدا أيام العطل
			
الفترة الصباحية أيام العطل
				
الفترة المسائية أيام العطل

من الساعة  13:00الى الساعة 14:00
من الساعة  18:00الى الساعة 19:00
من الساعة  13:00الى الساعة 14:00
من الساعة  18:00الى الساعة 19:00

					
المسؤول

الدكتور عزيز اخشيك

جراحة المخ واألعصاب و صدمات الجهاز العصبي

الموقع
				
القبول في المستشفى
				
غرفة “حجرة” العمليات
				
العيادات الخارجية
					
التمريض
أيام وساعات اإلستقبال
					
المسؤول
					
األطباء
				
منسق التمريض
مواقيت الزيارة لألقارب
		
الفترة الصباحية أيام األسبوع ما عدا أيام العطل
		
الفترة المسائية أيام األسبوع ما عدا أيام العطل
			
الفترة الصباحية أيام العطل
				
الفترة المسائية أيام العطل

الدكتور انياتسيو مورانا
الجناح “مبنى”  ،15الطابق األرضي
الجناح “مبنى”  ،16الطابق األرضي
0957594345

الجناح”مبنى” رقم  ،7الطابق األول 1
الجناح “مبنى”  ،7الطابق الثاني 2
الجناح”مبنى”  ، 11الطابق األرضي
0957594304
من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة14:00 - 13:00 ،
أيام اإلثنين ,األربعاء والجمعة13:00 - 12:00 ،
من يوم اإلثنين إلى يوم السبت13:00 - 12:00 ،
من الساعة  13:00الى الساعة 14:30
من الساعة  18:00الى الساعة 19:30
من الساعة  11:00الى الساعة 14:30
من الساعة  17:00الى الساعة 19:30
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طب األعصاب

					
المدير
الموقع
				
القبول في المستشفى
		
العيادات الخارجية والقبول اليومي في المستشفى
					
التمريض
أيام وساعات اإلستقبال
					
المدير
					
األطباء
				
منسق التمريض
لألقارب مواقيت الزيارة
		
الفترة الصباحية أيام األسبوع ما عدا أيام العطل
		
الفترة المسائية أيام األسبوع ما عدا أيام العطل
			
الفترة الصباحية أيام العطل
				
الفترة المسائية أيام العطل

طب العظام والكسور

					
المدير
					
الموقع
					
التمريض
أيام وساعات اإلستقبال
					
المدير
					
األطباء
				
منسق التمريض
مواقيت الزيارة لألقارب
		
الفترة الصباحية أيام األسبوع ما عدا أيام العطل
		
الفترة المسائية أيام األسبوع ما عدا أيام العطل
			
الفترة الصباحية أيام العطل
				
الفترة المسائية أيام العطل

الطب السريري “باثولوجيا”

					
المدير
الموقع
		
عيادة فحص عينات الدم و تسليم نتائج التحاليل
				
مختبر التحاليل
					
القبول
أيام وساعات اإلستقبال
					
المدير
					
األطباء
				
الرئيس التقني

البروفيسور أنطونينو بافوني
الجناح “مبنى” سينيوريلي ،الطابق األول 1
الجناح “مبنى”  ،10الطابق األرضي
0957593957
من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة14:00 13:00- ،
من يوم اإلثنين الى يوم السبت14:00 - 13:00 ،
من يوم اإلثنين إلى يوم السبت14:00 13:00- ،
من الساعة  12:30الى الساعة 14:00
من الساعة  18:30الى الساعة 19:30
من الساعة  12:30الى الساعة 14:00
من الساعة  18:30الى الساعة 19:30
الدكتور جيوفاني ريستوتشا
الجناح”مبنى  ،12الطابق األرضي
0957594426
من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة14:00 - 13:00 ،
من يوم اإلثنين الى يوم الجمعة14:00 - 13:00 ،
من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة13:00 - 12:00 ،
من الساعة  13:30الى الساعة 14:30
من الساعة  18:00الى الساعة 19:30
من الساعة  11:30الى الساعة 14:30
من الساعة  17:00الى الساعة 19:30
الدكتورة ديانا شينا
الجناح “مبنى”  ،11الطابق األرضي
الجناح “مبنى”  ،15الطابق األرضي
0957594922
من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة09:30 - 8:30 ،
من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة10:00 - 9:00 ،
من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة10:00 - 9:00 ،
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طب الروماتيزم “األمراض المفصلية”

					
المسؤول
					
الموقع
				
التمريض  /القبول
أيام وساعات اإلستقبال
					
المسؤول
					
األطباء

من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة14:00 - 9:00 ،
من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة14:00 - 9:00 ،

					
المسؤول
					
الموقع
					
المسؤول
			
األمانة “سكريتاريا” المسؤول
				
أيام وساعات اإلستقبال

الدكتورة الورا بوناكورسي
الجناح “مبنى” رقم  ،4الطابق األرضي
0957594446
0957594274
المسؤول يجب تحديد موعد مسبق

خدمة الصيدلية

مصلحة المناعة و طب نقل الدم

الدكتورة إليزابيطا باطاليا
الجناح “مبنى”  ،10الطابق األول 1
( 0957594326من الساعة  12:30الى الساعة )13:30

					
المدير
الموقع
الجناح “مبنى”  ،12الطابق األول 1
					
قاعة التبرع
الجناح “مينى”  ،13الطابق األرضي
				
مختبر المناعة
					
القبول
0957592022
أيام وساعات اإلستقبال
من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة14:00 - 11:00 ،
					
المدير
من يوم اإلثنين إلى يوم السبت13:00 - 12:00 ،
					
األطباء
مالحظة  :عمال الصحة مستعدين لتوفير المعلومات للمرضى ،األقارب والمتبرعين كل أيام األسبوع
عدا أيام العطل من الساعة 20:00 - 8:00
من يوم اإلثنين إلى يوم السبت13:00 - 8:00 ،
				
منسق التمريض

الطالسيميا

					
المسؤول
					
الموقع
					
التمريض
أيام وساعات اإلستقبال
					
المسؤول
					
األطباء
				
منسق التمريض

الدكتور سانتي شاكا

الدكتور فينتشنزو كاروزو
الجناح”مبنى”  ،11الطابق األول 1
0957593921
يوم االثنين12:00 - 11:00 ،
يوم اإلثنين12:00 - 11:00 ،
يوم اإلثنين12:00 - 11:00 ،
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المركز اإلستشفائي نيسيما العليا “نيسيما سوبريور”

				
شارع باليرمو 95122 - 632 ،كاتانيا
							
كيفية الوصول إلى المستشفى :

التحويلة 0957591111
اإلستقبال 0957595000

في السيارة
من وسط المدينة
• الصعود من الطريق الرئيسي ماريو رابيزاردي او من كورسو إندباندانسا .عند الوصول الى ساحة ماركوني .خذ شارع
باليرمو في إتجاه اليمين.
من اإللتفافية “طانجانسيان”
• في كال اإلتجاهين إختر مخرج ميستر بيانكو و خذ إتجاه الطريق الدائري كتانيا “شيركونفاالتسيوني”
من الطريق الدائري “شيركونفاالتسيوني”
• عبور الطريق الدائري “شيركونفاالتسيوني”حتى دائرة أو دوار روتوندا “مونطي بو” .خذ اإلتجاه نحو شارع باليرمو
بواسطة وسائل النقل العام
من وسط المدينة
• الخطوط المقترحة932 ،635 ،522 ،443 :
من المحطة المركزية
• الخط المقترح443 :
من المطار
• الخط المقترح :خط المطار”آلي بوس”(التغيير في كورسو إيطاليا – فيالى عشرين سبتمبر الحافلة رقم .)443
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خريطة المستشفى

Plesso 7
Corpo G

الملحق 7
الهيكل G
الطابق 0
إستعجاالت و طوارئ األطفال
الملحق Plesso 8 8
الهيكل Corpo H H
الطابق 0
جراحة المخ واألعصاب
الطابق -1
الطب النووي
الطابق -2
طب العالج “الفيزيائي”
الطابق -3
طب المعالجة باإلشعة
الملحق Plesso 9 9
الهيكل Corpo I I
الطابق -1
العناية المركزة لألطفال و البالغين “الكبار”
الطابق -2
هيكل العمليات المركزية
الملحق Plesso 10 10
عمارة الرعاية قبل الموت
“االمراض الميئوس من عالجها”
الطابق 2
طب األمراض المعدية
الطابق 1
طب الرعاية قبل الموت
“االمراض الميئوس من عالجها”
الطابق 0
عيادة األمراض المعدية طب الرعاية قبل
الموت عالج األلم

الملحق رقم Plesso 1 1
البرج Torre A A
الطابق 5
جراحة األورام “ أمراض السرطان”
الطابق  3و 4
طب األورام “أمراض السرطان” -أمراض الدم
الطابق 2
طب األطفال جراحة أمراض األطفال
الطابق 1
قسم أمراض النساء والوالدة “التوليد”
الطابق 0
إستعجاالت و طوارئ الوالدة “التوليد”
الملحق رقم Plesso 2 2
Torre B
البرج B
الطابق 6
جراحة األوعية الدموية
الطابق 5
العمليات الجراحية البقاء “القبول” األسبوعي
جراحة الثدي
طب المستقيم و الشرج
الطابق 4
الجراحة الصدرية “القفص الصدري”
الطابق 3
طب “أمراض” المسالك البولية
الملحق Plesso 5 5
الطابق 2
الهيكل Corpo E E
طب “أمراض” العظام
الطابق 1
الطابق 1
مركز إستقبال مرضى السرطان
طب العيون
مكتب العالقات العامة
الطابق 0
عيادات الفحص متعددة اإلختصاصات (عيادات:
طب األذن والحنجرة
جراحة الثدي ،أمراض الجهاز التنفسي ،طب األذن الطابق -1
األنف والحنجرة ,المسالك البولية)
طب العيون (غرفة العمليات)
العيادات الخارجية ذات الطابع المهني الحر
الملحق رقم Plesso 3 3
الطابق 0
البرج Torre C C
عيادات الفحص متعددة اإلختصاصات (عيادات:
الطابق 6
أمراض القلب ،جراحة األورام السرطانية ،جراحة طب الكلي
أمراض األطفال ،الجراحة الصدرية “القفص
الطابق 5
الصدري” ،طب االوعية الدموية “أمراض الدم”،
طب القلب
طب أمراض الكبد ،طب أمراض المسنين “
الطابق 4
الشيخوخة” ،طب أمراض الكلى ،طب األورام،
الطب الباطني
طب العظام ،طب النساء والتوليد “الوالدة” ،طب
الطابق 3
أمراض المستقيم و الشرج)
أمراض الجهاز التنفسي
العيادات الخارجية ذات الطابع المهني الحر
الطابق 2
مكتب الملفات الطبية
طب الكبد
الطابق -1
الطابق 1
أمراض الجهاز الهضمي
طب المسنين “الشيخوخة”
األشعة التشخيصية
الطابق 0
األشعة التشخيصية تصوير الثدي
طب الغدد الصماء
األمراض السريرية “باثولوجيا”
الطابق -1
طبيب القسم
طب الغدد الصماء – السكري
قاعة المؤتمرات “ريولو”
الطابق -2
الطابق -2
طب الغدد
التشريح المرضي “الباثولوجي”
مركز الغدة الدرقية
طب حديثي الوالدة
الملحق Plesso 4 4
طب النساء والتوليد (غرفة الوالدة ،غرفة العمليات) الهيكل Corpo D D
أمراض القلب لدى األطفال
الطابق 1
عيادات طب العيون
مديرية الصحة للمركز اإلستشفائي
الطابق -3
الطابق 0
صيدلية
مكتب “شباك” دفع الرسوم ( تيكيت)
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الوحدات الصحية
المديرية الطبية للمركز اإلستشفائي

					
المدير الطبي
				
أمانة المدير “سكريتاريا”
التشريح المرضي “باثالوجيا”
					
المدير
					
الموقع
		
		
الفنيين “التقنيين”
أيام وساعات اإلستقبال
					
المدير
األطباء  /الفنيين و التقنيين			
					
					

التخذير والعناية المركزة

					
المدير
					
الموقع
					
التمريض
أيام وساعات اإلستقبال
			
المدير
			
األطباء
			
منسق التمريض
مواقيت الزيارة لألقارب
أيام األسبوع وأيام العطل

التخذير والعناية المركزة II

					
المدير
					
الموقع
		
منسق التمريض
أيام وساعات اإلستقبال
		
المدير
		
األطباء
		
منسق التمريض

طب أمراض القلب

					
المدير
الموقع
			
القبول في المستشفى ,االقبول اليومي
عيادة المرضى الخارجيين			
				
عيادة المرضى الداخليين,
					
التمريض
أيام وساعات اإلستقبال
					
المدير
					
األطباء
				
منسق التمريض
مواقيت الزيارة لألقارب
		
الفترة المسائية أيام األسبوع ما عدا أيام العطل
				
الفترة المسائية أيام العطل

الدكتورة غراتسيال مانشالي
0957595143
الدكتور ماريو مانوسيا
الهيكل  Eالطابق 2 -
0957595707
يجب تحديد موعد مسبق
األربعاء ,الخميس والجمعة 14:00 - 8:00
االثنين والثالثاء 17:00 - 08:00
السبت من الساعة  8:00الى الساعة 13:00
سالفاطوري كونيليو
الهيكل ا  ،الطابق 1 -
0957595252
من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة16:00 - 15:00 ،
من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة14:45 - 13:30 ،
من يوم اإلثنين إلى يوم السبت13:00 - 12:00 ،
من الساعة  15:30الى الساعة 16:00
الدكتور جوزيبي باباالردو
الهيكل ا ،الطابق 2 -
0957595263
الثالثاء والخميس14:00 - 12:00 ،
الثالثاء والخميس14:00 - 12:00 ،
الثالثاء والخميس14:00 - 12:00 ،
غوليزيا ميكيل
برج  Cالطابق الخامس 5
برج  Cالطابق الخامس 5
الهيكل  Cالطابق األرضي
0957598506
الثالثاء والخميس14:00 - 13:00 ،
من يوم االثنين إلى يوم الجمعة18:00 - 17:00 ،
من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة و13:30 - 12:30
من الساعة  17:00الى الساعة 18:00
من الساعة  17:00الى الساعة 18:00
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أمراض القلب لألطفال

					
المدير
					
الموقع
					
القبول
أيام وساعات اإلستقبال
					
المدير
					
األطباء

جراحة األورام السرطانية

					
المدير
الموقع
				
القبول في المستشفى
			
عيادة الفحص و القبول اليومي
					
التمريض
أيام وساعات اإلستقبال
					
المدير
					
األطباء
				
منسق التمريض
مواقيت الزيارة لألقارب
		
الفترة الصباحية أيام األسبوع ما عدا أيام العطل
		
الفترة المسائية أيام األسبوع ما عدا أيام العطل
			
الفترة الصباحية أيام العطل
				
الفترة المسائية أيام العطل

جراحة امراض األطفال

					
المدير
الموقع
				
القبول في المستشفى
				
القبول و العالج اليومي
عيادة الفحص				
التمريض (تابعة لوحدة التشغيل المركزية لطب األطفال)
أيام وساعات اإلستقبال
					
المدير
					
األطباء
مواقيت الزيارة لألقارب
		
الفترة الصباحية أيام األسبوع ما عدا أيام العطل
		
الفترة المسائية أيام األسبوع ما عدا أيام العطل
			
الفترة الصباحية أيام العطل
				
الفترة المسائية أيام العطل

الدكتور اينوشينزو بيانكا
الهيكل  Eالطابق 2 -
0957595695
من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة ،عن طريق تحديد موعد مسبق
من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة ،عن طريق تحديد موعد مسبق
الدكتور جوفريدو كالداريرا
البرج  ,Aالطابق الخامس 5
الهيكل  Eالطابق األرضي ()E - Q
0957595007
يجب تحديد موعد مسبق
من يوم اإلثنين إلى يوم السبت13:30 - 12 :30 ،
من يوم اإلثنين إلى يوم السبت13:30 - 12 :30 ،
من الساعة  12:30الى الساعة 13:30
من الساعة  18:30الى الساعة 19:30
من الساعة  12:30الى الساعة 13:30
من الساعة  18:30الى الساعة 19:30
الدكتور كاتشا قويرا سيباستيانو
البرج  Aالطابق الثاني 2
الهيكل  Eالطابق -2
الهيكل  Eالطابق األرضي ()G
0957595083
الثالثاء13:00 - 11:00 ،
الخميس13:00 - 11:00 ،
من الساعة  12:30الى الساعة 13:30
من الساعة  18:30الى الساعة 19:30
من الساعة  12:30الى الساعة 13:30
من الساعة  18:30الى الساعة 19:30
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جراحة الثدي

					
المسؤول
				
عيادة التمريض  /القبول
أيام وساعات اإلستقبال
					
المدير
					
األطباء
				
منسق التمريض
مواقيت الزيارة لألقارب
		
الفترة الصباحية أيام األسبوع ما عدا أيام العطل
		
الفترة المسائية أيام األسبوع ما عدا أيام العطل
			
الفترة الصباحية أيام العطل
				
الفترة المسائية أيام العطل

جراحة الصدر “القفص الصدري”

					
المدير
					
الموقع
					
التمريض
أيام وساعات اإلستقبال
					
المدير
					
األطباء
				
منسق التمريض
مواقيت الزيارة لألقارب
		
الفترة الصباحية أيام األسبوع ما عدا أيام العطل
		
الفترة المسائية أيام األسبوع ما عدا أيام العطل
			
الفترة الصباحية أيام العطل
				
الفترة المسائية أيام العطل

جراحة األوعية الدموية

					
المدير
					
الموقع
					
التمريض
أيام وساعات اإلستقبال
					
 .المدير
					
األطباء
				
منسق التمريض
مواقيت الزيارة لألقارب
		
الفترة الصباحية أيام األسبوع ما عدا أيام العطل
		
الفترة المسائية أيام األسبوع ما عدا أيام العطل
			
الفترة الصباحية أيام العطل
				
الفترة المسائية أيام العطل

جاكومو فيزيكيال
0957595496/ 5497
من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة13:30 - 12:30 ،
من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة13:30 - 12:30 ،
من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة13:30 - 12:30 ،
من الساعة  12:30الى الساعة 13:30
من الساعة  17:30الى الساعة 18:30
من الساعة  12:30الى الساعة 13:30
من الساعة  17:30الى الساعة 18:30

الدكتور إنريكو بوطنسا
البرج  Bالطابق 4
0957595522
أيام اإلثنين ,األربعاء والجمعة14:00 - 13:00 ،
من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة14:00 - 13:00 ،
من يوم اإلثنين إلى يوم السبت14:00 - 13:00 ،
من الساعة  12:30الى الساعة 13:30
من الساعة  17:30الى الساعة 18:30
من الساعة  12:30الى الساعة 13:30
من الساعة  17:30الى الساعة 18:30
الدكتور انجيلو بولفيرانتي
البرج  Bالطابق السادس 6
0957595465
الثالثاء والجمعة14:00 - 13:00 ,
من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة13:00 - 12:00 ،
من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة13:00 - 12:00 ،
من الساعة  12:30الى الساعة 13:30
من الساعة  18:30الى الساعة 19:30
من الساعة  12:30الى الساعة 13:30
من الساعة  18:30الى الساعة 19:30
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طب االوعية الدموية “أمراض الدم”

					
المدير
الموقع
				
القبول في المستشفى
القبول اليومي				
عيادة الفحص				
				
العيادة الخارجية
أيام وساعات اإلستقبال
					
المدير
					
األطباء
					
				
منسق التمريض
					
مواقيت الزيارة لألقارب
		
الفترة الصباحية أيام األسبوع ما عدا أيام العطل
		
الفترة المسائية أيام األسبوع ما عدا أيام العطل
			
الفترة الصباحية أيام العطل
				
الفترة المسائية أيام العطل

طب الغدد الصماء

الدكتور أوغو كونسولي
البرج  Aالطابق الرابع 4
الهيكل  Eالطابق الثالث 3
الهيكل  Eالطابق األول )A( 1
0957595392
يجب تحديد موعد مسبق
أيام اإلثنين,األربعاء والجمعة 14:00 - 08:30 ،
يومي الثالثاء و الخميس الى غاية الساعة 17:00
أيام اإلثنين ,األربعاء و الجمعة14:00 - 08:30 ,
الثالثاء و الخميس الى غاية الساعة 17:00
من الساعة  12:30الى الساعة 14:00
من الساعة  18:00الى الساعة 19:30
من الساعة  12:30الى الساعة 14:00
من الساعة  18:00الى الساعة 19:30

					
المدير
الموقع
			
القبول في المستشفى و القبول اليومي
البرج  Cالطابق األرضي
البرج  Cالطابق -1
		
عيادات أمراض الغدد الصماء والطب السكري
البرج  Cالطابق -1
			
مركز فحص الغدة الدرقية الخلقي
عيادة فحص الغدة الدرقية و اإلدخال للمنطقة المعزولة الخالية من اإلشعاعات البرج  Cالطابق -2
					
التمريض
0957598014 / 8006
أيام وساعات اإلستقبال
الثالثاء والخميس( 14:00 - 13:00 ،يجب تحديد موعد مسبق)
					
المدير
من يوم اإلثنين إلى يوم السبت13:00 - 12:00 ،
			
األطباء
من يوم اإلثنين إلى يوم السبت13:00 - 11:00 ،
			
منسق التمريض
مواقيت الزيارة لألقارب
		
يوميا من الساعة  13:30الى الساعة 18:00
أيام األسبوع والعطل

طب امراض الكبد

					
المسؤول
الموقع
			
القبول في المستشفى و القبول اليومي
عيادة الفحص				
				
التمريض “المستوصف”
أيام وساعات اإلستقبال
					
المسؤول
					
األطباء
				
منسق التمريض
مواقيت الزيارة لألقارب
		
الفترة الصباحية أيام األسبوع ما عدا أيام العطل
		
الفترة المسائية أيام األسبوع ما عدا أيام العطل
			
الفترة الصباحية أيام العطل
				
الفترة المسائية أيام العطل

البروفيسور سيباستيانو سكواطريطو

الدكتور ماوريتسيو روسيلو
البرج  Cلطابق الثاني 2
الهيكل  Eالطابق األرضي ()M
0957598246
من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة14:00 - 12:00 ،
من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة14:00 - 12:00 ،
من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة14:00 - 12:00 ،
من الساعة  12:00الى الساعة 14:00
من الساعة  18:00الى الساعة 20:00
من الساعة  12:00الى الساعة 14:00
من الساعة  18:00الى الساعة 20:00
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طب الجهاز الهضمي

					
المدير
					
الموقع
					
التمريض
أيام وساعات اإلستقبال
					
المدير
					
األطباء

طب المسنين “الشيخوخة”

					
المدير
الموقع
				
القبول في المستشفى
			
القبول في المستشفى و القبول اليومي
				
التمريض “المستوصف”
أيام وساعات اإلستقبال
					
المدير
					
األطباء
				
منسق التمريض
مواقيت الزيارة لألقارب
		
الفترة الصباحية أيام األسبوع ما عدا أيام العطل
		
الفترة المسائية أيام األسبوع ما عدا أيام العطل
			
الفترة الصباحية أيام العطل
				
الفترة المسائية أيام العطل

الدكتورة كالرا فيرجيليو
البرج  Eالطابق -1
0957595408
أيام اإلثنين ,األربعاء والجمعة15:00 - 13:00 ،
أيام اإلثنين ,األربعاء والجمعة15:00 - 13:00 ،
البروفسور مارشيلو رومانو
البرج  Cالطابق األول 1
البرج  Eالطابق األرضي ()V-W-Z
0957598106
من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة14:00 - 13:00 ،
من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة14:00 - 13:00 ،
من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة14:00 - 13:00 ،
من الساعة  13:00الى الساعة 14:00
من الساعة  19:00الى الساعة 20:00
من الساعة  13:00الى الساعة 14:00
من الساعة  19:00الى الساعة 20:00

قسم األمراض المستعصية األورام و الرعاية التلطيفية “يوحنا بولس الثاني”

					
المدير
الموقع
				
القبول في المستشفى
			
العيادات الخارجية و القبول اليومي
				
الخدمة اليومية
التمريض “المستوصف” الخاص بالقسم		
أيام وساعات اإلستقبال
					
المدير
					
					
األطباء
					
				
منسق التمريض
مواقيت الزيارة لألقارب
					
أيام األسبوع
					
ايام العطل

أنجيلو أاليمو

البرج  Hالطابق األول 1
البرج  Hالطابق األرضي
الهيكل  Eالطابق األرضي ()AZ
0957598570
من يوم اإلثنين إلى يوم السبت12:00 - 10:00 ،
أو عن طريق تحديد موعد مسبق
من يوم االثنين إلى يوم السبت،
18:00 - 17:00 ،13:00 - 12:00
من يوم اإلثنين إلى يوم السبت13:00 - 12:00 ،
من الساعة  8:00الى الساعة 21:00
من الساعة  8:00الى الساعة 21:00

22

أمراض الجهاز التنفسي

المدير
الموقع
			
القبول في المستشفى و القبول اليومي
				
العيادات الخارجية
				
التمريض “المستوصف”
أيام وساعات اإلستقبال
					
المدير
					
األطباء
				
منسق التمريض
مواقيت الزيارة لألقارب
		
الفترة الصباحية أيام األسبوع ما عدا أيام العطل
		
الفترة المسائية أيام األسبوع ما عدا أيام العطل
			
الفترة الصباحية أيام العطل
				
الفترة المسائية أيام العطل

طب األمراض المعدية

					
المدير
الموقع
				
القبول في المستشفى
				
العيادة و القبول اليومي
				
التمريض “المستوصف”
أيام وساعات اإلستقبال
					
المدير
					
األطباء
				
منسق التمريض
				
المساعدين اإلجتماعيين
مواقيت الزيارة لألقارب
		
الفترة الصباحية أيام األسبوع ما عدا أيام العطل
		
الفترة المسائية أيام األسبوع ما عدا أيام العطل
			
الفترة الصباحية أيام العطل
				
الفترة المسائية أيام العطل

الطب الباطني

					
المدير
الموقع
					
القسم
			
العيادة الخارجية و القبول اليومي
				
التمريض “المستوصف”
أيام وساعات اإلستقبال
					
المدير
					
األطباء
				
منسق التمريض
مواقيت الزيارة لألقارب
		
الفترة الصباحية أيام األسبوع ما عدا أيام العطل
		
الفترة المسائية أيام األسبوع ما عدا أيام العطل
			
الفترة الصباحية أيام العطل
				
الفترة المسائية أيام العطل

الدكتور روزاريو المبرطو أوليفيري
البرج  Cالطابق الثالث 3
الهيكل  Eالطابق األول )K-L-M-N( 1
0957598306
من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة13:30 - 12:30 ،
من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة13:30 - 12:30 ،
من يوم االثنين إلى يوم الجمعة13:30 - 12:30 ،
من الساعة  12:30الى الساعة 13:30
من الساعة  18:30الى الساعة 19:30
من الساعة  12:30الى الساعة 13:30
من الساعة  18:30الى الساعة 19:30

البروفيسور برونو كاكوباردو
بناية األمراض المستعصية و الرعاية التلطيفية الطابق األول 1
بناية األمراض المستعصية و الرعاية التلطيفية الطابق األرضي
0957598651
من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة14:30 - 13:00 ،
من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة14:30 - 13:00 ،
من يوم اإلثنين إلى يوم السبت14:00 - 13:00 ،
من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة14:30 - 13:00 ،
من الساعة  13:00الى الساعة 14:30
من الساعة  18:45الى الساعة 20:00
من الساعة  13:00الى الساعة 14:30
من الساعة  18:45الى الساعة 20:00
البروفيسور فرانشيسكو بوريللو
البرج  Cالطابق الرابع 4
الهيكل  Eالطابق -1
0957598406
من يوم اإلثنين إلى يوم السبت ،عن طريق تحديد موعد مسبق
من يوم اإلثنين إلى يوم السبت13:30 - 12:30 ،
من يوم اإلثنين إلى يوم السبت13:30 - 12:30 ،
من الساعة  12:30الى الساعة 13:30
من الساعة  18:30الى الساعة 19:30
من الساعة  12:30الى الساعة 13:30
من الساعة  18:30الى الساعة 19:30
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الطب النووي

					
المدير
					
الموقع
				
القبول في الطب النووي
				
القبول PET/TC
أيام وساعات اإلستقبال
					
المدير
					
					
األطباء
			
أمانة “سكريتاريا” الطب النووي
			
أمانة “سكريتاريا” PET/TC

طب أمراض الكلي

األستاذة ماريا كونشيطا فورنيطو
الهيكل  Hالطابق الثاني 2
0957598151
0957598169
من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة14:00 - 12:00 ،
(عن طريق تحديد موعد مسبق)
من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة14:00 - 12:00 ،
من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة15:30 - 10:00 ،
من يوم االثنين إلى يوم الجمعة15:30 - 10:00 ،
الدكتور فرنشيسكو بوريلو

					
المدير
الموقع
			
القسم و غسيل الكلى “الدياليز”
البرج  Cالطابق السادس 6
الهيكل  Eالطابق األرضي ()L - K
			
العيادة الخارجية و القبول اليومي
0957598618
				
التمريض “لمستوصف”
أيام وساعات اإلستقبال
					
المدير
من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة14:30 - 13:30 ،
من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة14:30 - 13:30 ،
					
األطباء
من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة14:30 - 13:30 ،
				
منسق التمريض
مالحظة :مقدمي المعلومات العلمية يستقبلون يوم الخميس ،من الساعة  13:00الى الساعة 14:00
مواقيت الزيارة لألقارب
		
الفترة الصباحية أيام األسبوع ما عدا أيام العطل
من الساعة  13:00الى الساعة 14:30
من الساعة  19:00الى الساعة 20:30
		
الفترة المسائية أيام األسبوع ما عدا أيام العطل
من الساعة  12:30الى الساعة 14:30
			
الفترة الصباحية أيام العطل
من الساعة  19:00الى الساعة 20:30
				
الفترة المسائية أيام العطل

طب حديثي الوالدة – العناية المركزة لحديثي الوالدة “”T.I.N.

					
المدير
					
الموقع
				
التمريض “المستوصف”
أيام وساعات اإلستقبال
					
المدير
				
منسق التمريض
مواقيت الزيارة لألقارب
			
أيام األسبوع ما عدا العطل
					
أيام العطل

الدكتورة أنجيال موطا
الهيكل  Eالطابق -2
0957595214 /0957595215

أيام اإلثنين,األربعاء والجمعة عن طريق تحديد موعد مسبق
في كل يوم من الساعة  9:00الى الساعة 12:00
من الساعة  16:00الى الساعة 19:00
من الساعة  16:00الى الساعة 19:00
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جراحة المخ واألعصاب

					
المدير
					
الموقع
				
التمريض “المستوصف”
أيام وساعات اإلستقبال
					
المدير
					
األطباء
				
منسق التمريض
مواقيت الزيارة لألقارب
		
الفترة الصباحية أيام األسبوع ما عدا أيام العطل
		
الفترة المسائية أيام األسبوع ما عدا أيام العطل
			
الفترة الصباحية أيام العطل
				
الفترة المسائية أيام العطل

طب العيون

					
المدير
الموقع
				
القسم و القبول اليومي
				
غرفة العمليات
					
العيادة
				
التمريض “لمستوصف”
أيام وساعات اإلستقبال
					
المدير
					
األطباء
				
منسق التمريض
		
القائمين باألعمال التقنية الخاصة بطب العيون
مواقيت الزيارة لألقارب
		
الفترة الصباحية أيام األسبوع ما عدا أيام العطل
		
الفترة المسائية أيام األسبوع ما عدا أيام العطل
			
الفترة الصباحية أيام العطل
				
الفترة المسائية أيام العطل

طب األورام “السرطان”

					
المدير
الموقع
				
القبول في المستشفى
القبول اليومي				
		
مركز اإلستقبال طب األورام “السرطان”
				
التمريض “المستوصف”
أيام وساعات اإلستقبال
					
المدير
					
األطباء
				
منسق التمريض
مواقيت الزيارة لألقارب
		
الفترة الصباحية أيام األسبوع ما عدا أيام العطل
		
الفترة المسائية أيام األسبوع ما عدا أيام العطل
			
الفترة الصباحية أيام العطل
				
الفترة المسائية أيام العطل

البروفسور جيوفاني فيديريكو نيكوليتى
الهيكل  Eالطابق األرضي
0957598206
األربعاء والجمعة (عن طريق تحديد موعد مسبق)
من يوم اإلثنين إلى يوم السبت ،بعد الساعة 12:30
من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة12:00 - 11:00 ،
من الساعة  12:30الى الساعة 13:30
من الساعة  18:30الى الساعة 19:30
من الساعة  12:30الى الساعة 13:30
من الساعة  18:30الى الساعة 19:30
الدكتور أنطونيو مارينو
البرج  Bالطابق األول 1
البرج  Bالطابق -1
الهيكل  Eالطابق -2
0957595596
الخميس12:00 - 8:00 ،
الثالثاء والخميس14:00 - 12:00 ،
األربعاء والجمعة13:00 - 12:00 ،
الثالثاء والخميس14:00 - 12:00 ،
من الساعة  13:00الى الساعة 14:00
من الساعة  18:30الى الساعة 19:30
من الساعة  13:00الى الساعة 14:00
من الساعة  18:30الى الساعة 19:30
الدكتور بوردونارو روبرتو
البرج  Aالطابق الرابع 4
البرج  Aالطابق الثالث 3
الهيكل  Eالطابق األول 1
0957595032
عن طريق تحديد موعد مسبق
من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة14:00 - 12:30 ،
من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة14:00 - 12:30 ،
من الساعة  12:00الى الساعة 14:00
من الساعة  17:00الى الساعة 19:30
من الساعة  12:00الى الساعة 14:00
من الساعة  17:00الى الساعة 19:30
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مركز اإلستقبال طب األورام “السرطان”

					
المندوب
					
الهاتف:
					
فاكس:
				
البريد االلكتروني:

طب العظام والكسور

					
المسؤول
الموقع
				
القبول في المستشفى
				
العيادات و القبول اليومي
			
التمريض “المستوصف” /القبول
أيام وساعات اإلستقبال
					
المسؤول
					
األطباء
					
				
منسق التمريض
مواقيت الزيارة لألقارب
		
الفترة الصباحية أيام األسبوع ما عدا أيام العطل
		
الفترة المسائية أيام األسبوع ما عدا أيام العطل
			
الفترة الصباحية أيام العطل
				
الفترة المسائية أيام العطل

أمراض النساء والتوليد

					
المدير
الموقع
				
القبول في المستشفى
		
غرفة العمليات غرفة التوليد و القبول اليومي
				
العيادات الخارجية
		
التمريض “المستوصف” القبول في المستشفى
أيام وساعات االستقبال
					
المدير
					
األطباء
				
منسق التمريض
مواقيت الزيارة لألقارب
		
الفترة الصباحية أيام األسبوع ما عدا أيام العطل
		
الفترة المسائية أيام األسبوع ما عدا أيام العطل
			
الفترة الصباحية أيام العطل
				
الفترة المسائية أيام العطل

الدكتور سطيالريو كيوفي
0957597000 / 7001 /7002/ 7003
0957597004
caogaribaldi@gmail.com
الدكتور سيلفانو فلوريديا
البرج  Bالطابق الثاني 2
الهيكل  Eالطابق األرضي ()O - P
0957595571
من يوم االثنين إلى يوم السبت13:30 - 12:30 ،
من يوم اإلثنين إلى يوم السبت13:30 - 12:30 ،
19:30 - 18:30
من يوم اإلثنين إلى يوم السبت13:30 - 12:30 ،
من الساعة  12:30الى الساعة 13:30
من الساعة  18:30الى الساعة 19:30
من الساعة  12:30الى الساعة 13:30
من الساعة  18:30الى الساعة 19:30
الدكتور جوزيبي إطوري
البرج  Aالطابق األول 1
الهيكل  Eالطابق -2
الهيكل  Eالطابق األرضي ()A-B-C-D-I-AB
0957595100
عن طريق تحديد موعد مسبق
من يوم اإلثنين إلى يوم السبت13:30 - 12:30 ،
من يوم اإلثنين إلى يوم السبت13:30 - 12:30 ،
من الساعة  12:30الى الساعة 13:30
من الساعة  18:30الى الساعة 19:30
من الساعة  12:30الى الساعة 13:30
من الساعة  18:30الى الساعة 19:30
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طب األنف األذن والحنجرة

					
المدير
الموقع
				
القبول في المستشفى
			
عيادة طب األذن و األنف و الحنجرة
				
عيادة النطق و التخاطب
				
التمريض “المستوصف”
أيام وساعات اإلستقبال
					
المدير
					
األطباء
				
منسق التمريض
مواقيت الزيارة لألقارب
		
الفترة المسائية أيام األسبوع ما عدا أيام العطل
			
الفترة الصباحية أيام العطل
				
الفترة المسائية أيام العطل

طب األمراض السريرية “باثولوجيا”

					
المدير
					
الموقع
				
القبول الخارجي
				
القبول الداخلي
أيام وساعات اإلستقبال
					
مدير
			
األطباء وأطباء علم األحياء
				
الرئيس التقني

طب األطفال

الدكتور فيرديناندو رازو
البرج  Bالطابق األرضي
الهيكل  Eالطابق األول 1
الهيكل  Eالطابق -1
0957595622
عن طريق تحديد موعد مسبق
من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة17:00 - 15:00 ،
من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة13:00 - 12:00 ،
من الساعة  15:00الى الساعة 17:00
من الساعة  10:00الى الساعة 12:00
من الساعة  15:00الى الساعة 17:00
الدكتور غايطانو سطرانو
الهيكل  Eالطابق -1
 0957595351من الساعة  10:30الى الساعة 12:00
0957595350
من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة11:30 - 10:00 ،
من يوم اإلثنين إلى يوم السبت10:00 - 9:00 ،
من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة10:00 - 8:00 ،
الدكتور أنطونينو باليرمو

					
المدير
الموقع
البرج  Aالطابق الثاني 2
				
القبول في المستشفى
				
العيادة و القبول اليومي
الهيكل  Eالطابق -2
0957595083
				
التمريض “لمستوصف”
أيام وساعات اإلستقبال
					
المدير
من يوم اإلثنين إلى يوم السبت13:30 - 12:30 ،
						
19:30 - 18:30
من يوم اإلثنين إلى يوم السبت13:30 - 12:30 ،
					
األطباء
							
19:30 - 18:30
من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة13:30 - 12:30 ،
				
منسق التمريض
مالحظة :مقدمي المعلومات العلمية يستقبلون يومي الثالثاء و الخميس ،من الساعة  12:30الى الساعة 13:30
مواقيت الزيارة لألقارب
من الساعة  12:30الى الساعة 13:30
		
الفترة الصباحية أيام األسبوع ما عدا أيام العطل
		
الفترة المسائية أيام األسبوع ما عدا أيام العطل
من الساعة  18:30الى الساعة 19:30
من الساعة  12:30الى الساعة 13:30
			
الفترة الصباحية أيام العطل
من الساعة  18:30الى الساعة 19:30
				
الفترة المسائية أيام العطل
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طب أمراض المستقيم و الشرج

					
المسؤول
الموقع
				
القبول في المستشفى
				
العيادة الخارجية
مواقيت الزيارة لألقارب
		
الفترة الصباحية أيام األسبوع ما عدا أيام العطل
		
الفترة المسائية أيام األسبوع ما عدا أيام العطل
			
الفترة الصباحية أيام العطل
				
الفترة المسائية أيام العطل

إستعجاالت و طوارئ أمراض النساء و التوليد

					
المسؤول
					
الموقع
التمريض “ المستوصف “ اإلستعجاالت و الطوارئ
أيام وساعات اإلستقبال
					
المسؤول
					
األطباء
مواقيت الزيارة لألقارب
		
الفترة الصباحية أيام األسبوع ما عدا أيام العطل
		
الفترة المسائية أيام األسبوع ما عدا أيام العطل
			
الفترة الصباحية أيام العطل
				
الفترة المسائية أيام العطل

إستعجاالت و طوارئ طب األطفال

					
المسؤول
				
العيادة الخارجية
أيام وساعات اإلستقبال
					
المسؤول
					
األطباء
				
منسق التمريض

طب ألشعة التشخيصية

					
المدير
					
الموقع
					
القبول
أيام وساعات اإلستقبال
					
المدير
					
األطباء
				
الفنيين “التقنيين”

الدكتورانطونينو بولفيرنتي دورسو
البرج  Bالطابق الخامس 5
الهيكل  Eالطابق األرضي ()N
من الساعة  12:00الى الساعة 14:00
من الساعة  18:00الى الساعة 20:00
من الساعة  12:00الى الساعة 14:00
من الساعة  18:00الى الساعة 20:00
الدكتور ميكيلي ال غريكا
البرج  Aالطابق األرضي
0957595126/0957595042
عن طريق تحديد موعد مسبق
من يوم اإلثنين إلى يوم السبت 13:30 - 12:30
من الساعة  12:30الى الساعة 13:30
من الساعة  18:30الى الساعة 19:30
من الساعة  12:30الى الساعة 13:30
من الساعة  18:30الى الساعة 19:30
الدكتورة سيباستيانا جوفريدا
0957595121 /0957595123
من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة13:00 - 12:00 ،
من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة13:00 - 12:00 ،
من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة13:00 - 12:00 ،
الدكتور فينشينزو مانيانو سان ليو
الهيكل  Eالطابق -1
0957595163
من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة14:00 - 12:00 ،
من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة14:00 - 13:00 ،
من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة14:00 - 13:00 ،

طب األشعة التشخيصية التصوير الشعاعي للثدي

الدكتورة ماريا فرانشيسكا ريتزو
المسؤول
الهيكل  Eالطابق -1
					
الموقع
0957595418
				
التمريض “المستوصف”
أيام وساعات اإلستقبال
يومي اإلثنين والجمعة13:00 - 9:00 ،
					
المسؤول
من يوم الثالثاء الى يوم الخميس13:00 - 9:00 ،
					
األطباء
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طب العالج باإلشعة

					
المسؤول
					
الموقع
				
التمريض “المستوصف”
أيام وساعات اإلستقبال
					
المسؤول
					
					
األطباء

العناية المركزة لألطفال

					
المسؤول
					
الموقع
				
التمريض “المستوصف”
أيام وساعات اإلستقبال
					
المسؤول
					
األطباء
				
منسق التمريض
مواقيت الزيارة لألقارب
				
أيام األسبوع وأيام العطل

خدمة الصيدلية

					
المدير
					
الموقع
				
مخزن األدوية
أيام وساعات اإلستقبال
					
المدير

طب أمراض المسالك البولية

					
المدير
الموقع
				
القبول في المستشفى
			
العيادة الخارجية و القبول اليومي
				
التمريض “لمستوصف”
أيام وساعات اإلستقبال
					
المدير
					
األطباء
				
منسق التمريض
مواقيت الزيارة لألقارب
		
الفترة الصباحية أيام األسبوع ما عدا أيام العطل
		
الفترة المسائية أيام األسبوع ما عدا أيام العطل
			
الفترة الصباحية أيام العطل
				
الفترة المسائية أيام العطل

الدكتور ألبرطو روسو
الهيكل  Hالطابق -3
0957598042
من يوم اإلثنين إلى يوم الخميس13:00 - 09:00 ،
(عن طريق تحديد موعد مسبق)
من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة13:00 - 9:00 ،
الدكتور جوزيبي فيرالتسو
الهيكل  Iالطابق -1
0957595243
من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة15:00 - 14:00 ،
من يوم اإلثنين إلى يوم السبت15:00 - 14:00 ،
من يوم اإلثنين إلى يوم السبت15:00 - 14:00 ،
من الساعة  17:00الى الساعة 18:00
الدكتور ألفيو بويمي
الهيكل  Aالطابق -3
0957595653
يوم الثالثاء من الساعة  11:00الى الساعة 13:00
الدكتور باسكوالي الروزا
البرج  Bالطابق الثالث 3
الهيكل  Eالطابق األرضي ()F - G
0957595546
يوم الثالثاء من الساعة  13:00الى الساعة 14:00
يومي اإلثنين والجمعة من الساعة  13:00الى الساعة 14:00
من يوم الثالثاء إلى يوم الخميس 14:00 - 12:00
من الساعة  12:30الى الساعة 13:30
من الساعة  18:00الى الساعة 19:00
من الساعة  12:30الى الساعة 13:30
من الساعة  18:00الى الساعة 19:30
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المركز اإلستشفائي سان لويجي  -سان كورو
شارع الكسندر فليمنغ 95125 - 24 ،كاتانيا
كيفية الوصول إلى المستشفى :
في السيارة
من وسط المدينة
• من ساحة ستيسيكورو :المرور عبر شارع سانت اوبليو و الصعود يسارا إلى شارع دومينيكو شيماروزا ثم الدوران يمينا الى
شارع اندرون.
وصوال الى ساحة سانتا ماريا دي جيزو واصل في إتجاه ساحة النزا اإللتفاف حول السجن و الصعود بإتجاه شارع آال.
• من ساحة كافور :المرور عبر شارع مونتيسوري في إتجاه اليمين اإلستمرار في شارع شيزاري بيكاريا ,ثم الدوران يمينا الى
شارع آال.
• من ساحة باليسترو :المرور عبر شارع فيطوريو ايمانويلي و اللف الى شارع بليبيشيطو في إتجاه اليسار اذا الدوران يساراالى
شارع كارلو فورالني و في آخر الشارع يمينا في شارع سلفاطوري كوتيلي  .ثم مباشرة يسارا الى شارع فابيو فيلزي ,ثم
الدوران يمينا الى الشارع الرئيسي ماريو رابيزاردي .وصوال الى ساحة سانتا ماريا دي جيزو اإلستمرار بإتجاه ساحة النزا ,
اللف حول السجن “مؤسسة إعادة التاهيل”و الصعود يمينا الى شارع آال.
من االلتفافية الطانجانزيالي
• مخرج مستربيانكو  :خذ المخرج الى الطريق الدائري “شيركونفاالتسيوني” كاتانيا.
• “شيركونفاالتسيني” مخرج سان جوفاني غاليرمو  :خذ شارع غاليرمو في إتجاه اليمين والوصول إلى الطريق الدائري.
من الطريق الدائري “ شيركونفاالتسيوني”
• من قلعة الجامعة  :اختيار االتجاه “وسط” الشارع الرئيسي “فيالي” فليمينغ ،والوصول إلى شارع شيزاري بيكاريا ثم اللف إلى
اليسار في االتجاه اإلجباري.
بواسطة وسائل النقل العام
• من وسط المدينة الخط المقترح الحافلة رقم 740
• من المحطة المركزية الخط المقترح :الحافلة رقم R 628
• من المطار الخط المقترح :المطار آلي بوس (التغير في المحطة المركزية الى الحافلة رقم R 628
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خريطة المستشفى
الملحق رقم 6

طب األشعة

التصوير التشخيصي

					
المدير
					
الموقع
				
القبول  /الحجز
أيام وساعات اإلستقبال
					
المسؤول
					
األطباء

Plesso 6

الدكتورجوزيبي تيغانو
الملحق “البناية” المركزية الطابق األرضي
( 0957594742هاتف األمانة “السكريتاريا”)
من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة 13:00 - 12:00
من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة 13:00 - 11:00
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اإلستعجاالت و الطوارئ لغويا
نشرة إعالمية باللغة عن استقبال المرضى األجانب لدعم و مساعدة مستخدمي اإلستعجاالت و الطوارئ
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Glossario Anatomico

قاموس مصطلحات التشريح
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