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أهالً وسهالً
لسنوات خلت ،زود مركز جامعة رش الطبي المرضى من كافة أنحاء العالم
بعناية طبية احترافية .ولقد أسس برنامج مركز جامعة رش الطبي لتلبية
االحتياجات الشخصية لمرضانا الدوليين لتحسين الوصول العالمي إلى الفرق
العملية ذات المهارة العالية .وسوف يزودك قسم الخدمات الصحية الدولية
بكافة المعلومات التي تحتاجها لزيارة مركز جامعة رش الطبي.
نبذة عن hsuR
مركز جامعة رش الطبي مركز طبي أكاديمي ال يسعى إلى الربح مخصص
للعناية العالية ويقع في شيكاغو ،إلينوي .كل ما نقوم به في  hsuRمصمم
لدعم رسالة واحدة :وهي توفير أفضل عناية ممكنة لمرضانا .فتعليمنا
ومساعينا البحثية وبرامج خدمات المجتمع والعالقات المتبادلة مع المستشفيات
األخرى مكرسة لتعزيز التفوق في العناية بالمرضى للمجتمعات المحلية
والوطنية والدولية .اطلع على المزيد عن مركز جامعة رش الطبي باستكشاف
نبذة عن  Rushفي موقعنا.
ويسر مركز  hsuRأن يعلن عن افتتاح مستشفانا الجديد .باحتوائه على
أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا ،ومركز جراحة وعالج متطور ،وهو واحد
من ثالثة مراكز بهذا المستوى في الواليات المتحدة ،ووحدة العنـاية المـركزة
لحديثي الوالدة الذي سيفتتح قريبا ويحتوي على  27غرفة مستقلة ،فإن مركز
جامعة رش الطبي يعتبر مستقبل الطب .لالطالع على كيفية نجاح  hsuRفي
تحويل الطب ،خذ جولة في مستشفى  hsuRالجديد عبر شبكة االنترنت.
يقع مركز جامعة رش الطبي على الجانب الغربي القريب من شيكاغو ،على بعد
بضعة دقائق من مركز مدينة شيكاغو ،ويسهل الوصول إليه عن طريق كافة الطرق السريعة ووسائط النقل العامة .لالطالع على خريطة ومشاهدة
االتجاهات ،أنظر رجا ًء الوصول إلى راش.
لماذا تختار hsuR
ماذا يمكنك أن تتوقع من قسم خدمات العناية الدولية؟
اتصل بنا
لالتصال ببرنامج مركز جامعة رش الطبي ،اتصل بالرقم  ،001-517-365-7822أو أرسل بريداً إليكترونيا إلى
international_health_services@rush.edu
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عن الخدمات الصحية الدولية
ما الذي يمكنك توقعه من برنامجنا
يقدم برنامج  hsuRللصحة الدولية خدمات مساندة ألطباء اإلحالة
الدولية والمرضى وأسرهم .وبوجود المركز في مكتبين مركزيين
في حرم الجامعة ،فإن موظفينا الودودين متاحون دائما ً لتنسيق
احتياجاتكم الطبي واالجتماعية والتنقلية والمالية .فيما يلي مثاالً عن
بعض من خدماتنا:










العمل كحلقة وصل مع الموظفين الطبيين واألطباء
والقنصليات األجنبية والسفارات والموظفين ،بناء على
الطلب ،لتقديم المساعدة في تدبير تأشيرات السفر.
تقديم خدمات الترجمة الفورية بواسطة مترجمين أكفاء
مرخصين.
تنسيق تدابير السفر إلى شيكاغو ،بما في ذلك اإلقامة للمريض وأفراد اسرته.
تنسيق االستشارة الطبية واختبارات التشخيص الضرورية وجدولة الدخول إلى المستشفى.
إعداد ترتيبات النظام الغذائي الخاص لتلبية االحتياجات العرقية أو الدينية أو الصحية.
تنسيق خدمات التمريض الخاص والتأهيل وخدمات الصحة المنزلية قبل الخروج من المستشفى وبعده.
تقديم مساعدة تنسيق الترتيبات المالية المطلوبة من قبل المركز الطبي.
تقديم الوصول إلى معدات البنوك والمعدات المكتبية مثل الحواسيب والفاكسات والناسخات.
المساعدة بشأن األنشطة العائلية ،بضمنها ترتيبات الترفية واألحداث الخاصة.

لمزيد من المعلومات عن استالم خدمات مركز جامعة رش الطبي ،يرجى الرجوع إلى صفحتنا الخاصة باالستفادة من خدماتنا الطبية

اتصل بنا
لالتصال بمركز جامعة رش الطبي ،يرجى االتصال بالهاتف رقم  001-517-365-7822أو إرسال رسالة إليكترونية إلى
international_health_services@rush.edu
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لماذا تختار hsuR؟
العناية المر ّكزة بصحتك
سيتأكد قسم الخدمات الصحية الدولية من تلبية احتياجاتك الشخصية قبل وبعد مكوثك في مستشفى  .hsuRوسوف يتعاون فريق من اإلداريين
والمترجمين الشفهيين واألطباء وغيرهم من األفراد الطبيين قبل مكوثك وسيركز فقط عليك أثناء مكوثك للتأكد من أنك تتلقى أفضل عناية ممكنة.
االعتراف بالجودة
تلقى مركز جامعة رش الطبي االعتراف بفضل تقيّده بأعلى معايير توفير العناية الصحية .ويحتفظ مستشفى  hsuRباستمرار بمكانته بين أفضل
المستشفيات في أمريكا في مجلة أخبار الواليات المتحدة األمريكية والتقرير العالمي وقد سمي من بين خمس أرقى المراكز الطبية في أمريكا من قبل
منظمة ائتالف النظام الصحي الجامعي ( )CHUفي تقييمه السنوي ألداء الجودة والمساءلة .في الحقيقة ،يعتبر مستشفى  hsuRواحد من مستشفيين
اثنين يحتالن مكانة بين  10أرقى المستشفيات للسنوات األربعة الكاملة التي استغرقتها دراسة ( .)CHUعالوة على ذلك ،اكتسب مركز  hsuRصفة
المركز المغناطيسي ثالث مرات من المركز األمريكي العتماد الممرضات -وهو أعلى تكريم في مهنة التمريض .وللمرة الثالثة ،يسمى مستشفى
 hsuRمن بين أرقى المستشفيات في أمريكا وذلك بفضل الجودة والسالمة والكفاءة من قبل مجموعة الضفدعة النطاطة ،وهي منظمة قومية تشجع
السالمة وتحسين الجودة في العناية الصحية .هذه المنجزات تعكس التزام  hsuRالمستمر بتقديم عناية ال تضاهى عن طريق العمل بالتعاضد لنشر
المعرفة وتبادل اآلراء استناداً على الخبرة والتجربة .لمزيد من المعلومات عن الجودة في مستشفى  ،hsuRأنظر صفحةاالعتراف واالعتماد الوطني
في موقعنا.
التفوق العملي
نرحب بك الستكشاف موقعنا واالطالع على الخدمات
العملية في مستشفى  hsuRحيث أن مستشفى hsuR
معترف به وطنيا بفضل العناية البارزة التي تقدمها في
المجاالت التالية:











عالج السرطان.
جراحة القلب واألوعية الدموية
طب األج ّنة وال ُرضّع حديثي الوالدة
طب الجهاز الهضمي
طب النساء والوالدة
عالج مرض الكلى
طب وجراحة األعصاب
جراحة العظام
طب االنف واألذن والحنجرة
طب الجهاز البولي

لمزيد من المعلومات عن استالم الخدمات في مركز جامعة رش الطبي يرجى الرجوع إلى صفحة االستفادة من خدماتنا الطبية
اتصل بنا
لالتصال ببرنامج خدمات رش للصحة الدولية، HreHhR nrettIru hsuR cahreaehtlaeH ،
اتصل بالهاتف رقم  001-517-365-7822أو ارسل رسالة إليكترونية إلى international_health_services@rush.edu
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كيف تستفيد من خدماتنا
الخطوة  .1يرجى االتصال بمكتبنا إما هاتفيا أو عن طريق البريد األلكتروني .سيتصل بك موظفونا الذين يردون على المكالمة أو الرسالة اإلليكترونية
لمناقشة التفاصيل اإلضافية بشأن مكوثك في مركز جامعة رش الطبي.
رقم الهاتف 001-517-765-7822 :عنوان البريد اإلليكترونيinternational_health_services@rush.edu :

الخطوة  .2إذا كانت سجالت أو معلومات إضافية الزمة أو مطلوبة ،يرجى إرسالها بواسطة البريد أو الفاكس.
يرجى المالحظة :كافة السجالت يجب أن تكون باإلنجليزية .يرجى استخدام خدمة استنساخ طبية الستنساخ سجالتك الطبية.
ارسل الرسالة بالبريد إلى:
مركز جامعة رش الطبي
Rush University Medical Center
International Health Services
1725 W. Harrison St., POB Suite 110
Chicago, IL 60612
أو بواسطة الفاكس:
001-517-365-7322
الخطوة  .3بمجرد استالمنا لسجالتك الطبية ،سيتولى موظفونا العمل معك لتحديد مواعيدك.
يرجى تبليغنا إذا كان أي فرد من أفراد أسرتك يسافر معك وما إذا كانوا يطلبون خدمات طبية أيضاً ،لكي نضع خطط أفضل لمكوثك.
الخطوة  .4سيعمل طاقم موظفينا الودي معك لتنظيم زيارتك وجعلها ومريحة بقدر اإلمكان .للحصول على معلومات بشأن المساعدة في وضع خطة
لمكوثك بصورة أفضل ،يرجى الرجوع إلى صفحتي السفر واإلسكان و موارد وروابط مفيدة .إذا كانت لديك أي استفسارات ،يرجى االتصال بنا.

الخطوة  .5لمزيد من المعلومات عن األمور المالية ،يرجى الرجوع إلى صفحة المعلومات المالية.

االتصال بنا
لالتصال ببرنامج خدمات  hsuRالصحية الدولية ،يرجى االتصال بنا على الهاتف رقم  001-517-365-7822أو يرجى إرسال رسالة بريد
إليكتروني إلى international_health_services@rush.edu
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المعلومات المالية
يقبل قسم الخدمات الصحية الدولية استالم المبالغ بأشكال متعددة.
أشكال الدفع المقبولة:


الدفع الشخصي :بطاقة فيزا ،اميركان اكسبرس ،ماستركارد ،التحويل البنكي



التأمين الدولي (مالحظة :تقبل فقط نخبة مختارة من شركات التأمين الدولية)



الدافعون الحكوميون :يعمل موظفونا باستمرار مع السفارات ودافعين حكوميين مختارين



نقداً

يسعد موظفونا أن ينسقوا شؤونكم المالية .لعمل ذلك ،اتصلوا بالهاتف رقم .001-517-365-7822
اتصل بنا
لالتصال ببرنامج خدمات رش للصحة الدولية،
اتصل بالهاتف رقم  001-517-365-7822أو ارسل رسالة إليكترونية إلى international_health_services@rush.edu
( العودة إلى بداية الصفحة)
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السفر واإلقامة
النقل
باستطاعة المرضى السفر إلى شيكاغو جواً باستعمال إما مطار ميدواي أو أوهير الدوليين .تتوفر وسائط نقل عامة إلى مركز مدينة شيكاغو من كال
المطارين .ويسر موطفي الخدمات الصحية الدولية أن يقدموا المساعدة في ترتيب النقل بين المطارين مركز جامعة رش الطبي.
يقع مركز جامعة رش الطبي على الجانب الغربي القريب من شيكاغو ،على بعد بضعة دقائق من مركز مدينة شيكاغو ،ويسهل الوصول إليه بواسطة
كافة الطرق السريعة ووسائط النقل العامة .لمشاهدة الخريطة والحصول على معلومات مفصلة عن االتجاهات ،أنظر رجا ًء الوصول إلى .Rush
لمزيد من معلومات السفر ،يرجى الرجوع إلى صفحتنا الخاصة بـ موارد وروابط مفيدة .
السكن
يتلقى أفراد أسرة مرضى  hsuRتخفيضات خاصة في فنادق عديدة في مركز المدينة ،بما في ذلك فندق بننسوال ذو الخمس نجوم في ساحل شيكاغو
الذهبي .وباستطا عة موظفي الخدمات الصحية الدولية تقديم المساعدة في إعداد الترتيبات وتقديم االقتراحات بشأن السكن في شقق ومحالت السكن
بميزانية منخفضة أو في محالت السكن المعتدلة أو في أجنحة راقية فاخرة ،وهذا يعتمد على حسب طلب العائلة.
لمزيد من المعلومات عن اإلسكان والسكن لفترة قصيرة أو طويلة ،يرجى االتصال بمكتبنا على الهاتف رقم .001-517-365-7822
اتصل بنا
لالتصال ببرنامج مركز جامعة رش الطبي  ،يرجى االتصال بنا على الهاتف رقم  001-517-365-7822أو يرجى إرسال رسالة بريد إليكتروني
إلى international_health_services@rush.edu
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موارد وروابط مفيدة
نبذة عن شيكاغو
غنية تاريخيا ومتنوعة حضارياً ،شيكاغو مدينة عالمية الطراز في قلب الواليات المتحدة .وتفتخر شيكاغو بالفن الرائع وهندستها المعمارية ،ومنطقة
مسارح مزدهرة ومطبخ من صنف عالمي وفرق رياضية احترافية وجامعية ،ومحالت تسوق ال نهاية لها وأميال من السواحل الجميلة وحدائق غناء
على امتداد بحيرة ميشيغان .وتستظيف متاحف المدينة العديدة مجموعة متنوعة من المعروضات على مدار السنة .كما تشتهر بأحيائها ،حيث أن كل
حي له مذاق ال مثيل له .لمزيد من المعلومات عن شيكاغو ،تفضل بزيارة موقع السياحة الرسمي الخاص بالمدينة.
السفر
احصل على المزيد من المعلومات عن مطار أوهير الدولي و مطار ميدواي الدولي.
حرم جامعة Rush
كيفية الوصول إلى  ،hsuRيرجى زيارة صفحة الوصول إلى hsuR
خريطة الحرم الجامعي لـ Rush
دليل عيادات المرضى وخصوصيتهم
يهمنا جداً احترام خصوصيتك .لمزيد من المعلومات عن الخصوصية ،يرجى مشاهدة دليل الخصوصية الخاص بنا ،المتاح باللغتين اإلنجليزية و
األسبانية.
لمزيد من المعلومات عن مكوثك في مركز جامعة رش الطبي  ،يرجى االطالع على دليل المرضى ،المتاح باللغتين اإلنجليزية و األسبانية.
اتصل بنا
لالتصال ببرنامج خدمات رش للصحة الدولية يرجى االتصال بالهاتف رقم  001-517-365-782أو يرجى إرسال رسالة إليكترونية إلى
international_health_services@rush.edu
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تفضلوا باالطالع كادرنا الطبي:
موظفو المكتب

باوال سيسالك
نائب الرئيس المساعد

نانسي كونستانت  -مومسيلوفيك
مدير

دنيس ديلورنتس
منسق

إيمان نافع
منسق

اتصل بنا
لالتصال ببرنامج مركز جامعة رش الطبي يرجى االتصال بالهاتف رقم  001-517-365-7822أو إرسال رسالة إليكترونية إلى
international_health_services@rush.edu
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اتصل بنا
معلومات االتصال
ساعات المكتب :االثنين  -الجمعة ،من الساعة الثامنة صباحا ً حتى الساعة  3مسا ًء بالتوقيت الرسمي المركزي.
رقم الهاتف001-517-365-7822 :
رقم الفاكس001-517-365-7322 :
عنوان البريد اإلليكترونيinternational_health_services@rush.edu :

