المستشفى في نفسك عالج 3.
غرفة طبيب أو األسرة طبيب من كتابي طلب تقديم يجب  ،المستشفى لدخول .خاصة أو عامة المستشفيات تكون أن يمكن  ،إيطاليا في
.األمر لزم إذا مجانيًا الدخول يكون  ،العامة المستشفيات في .الطوارئ
المستشفى؟ هو ما
اإلسعافات( والعاجلة الطارئة المساعدة ضمان أيضًا يتم  ،هنا .حاد مرض من يعانون الذين المرضى وعالج عالج يتم  ،المستشفى في
).األولية
المستشفى إلى الذهاب الضروري من يكون متى
والعالجات الجراحية وللتدخالت  ،الحادة المرض حالة في والمركزة المعقدة للعناية الخضوع عليك يتعين عندما المستشفى إلى تذهب أن يجب
.المنزل في أو الطبيب عيادة في إدارتها يمكن ال التي
يجب والذي  ،المستشفى دخول طلب األطفال طبيب أو األسرة طبيب سيكتب  ،األولى الحالة في :عاجل أو عاجل غير االستشفاء يكون أن يمكن
.الطوارئ غرفة طبيب هو إليه الرجوع يجب الذي الشخص يكون  ،الثانية الحالة في  ،ذلك ومع .المستشفى إلى تقديمه المواطن على
الصحية الطوارئ حالة في مقدمة خدمة وهي  112 ،الرقم على باإلسعاف االتصال طريق عن أو مستقل بشكل الطوارئ غرفة إلى الذهاب يمكنك
.إلخ  ،الحياة يهدد موقف أو إصابة أو حادث مثل
وبشأن .ذلك إلى وما والتخدير بالجراحة المرتبطة المخاطر بجميع الصحيين العاملين قبل من المستشفى في مساعدته يتم الذي المواطن إبالغ يتم
.الرفض أو المستنيرة الموافقة على التوقيع عليك يجب  ،أنواعها بمختلف التدخالت أو للتدخالت الخضوع قبل .الممكنة البدائل
.المعلومات إفشاء من خوف دون الطبيب مع التواصل حرية للمريض الزيارات خالل
.وعائلته المريض عن يعرفه أو يسمعه أو يراه ما كل في المطلقة السرية على بالحفاظ الطبيب يلتزم
.الصحية ظروفه على يطلع أن في األساسي الحق للمريض

فلورنسا في الرئيسية المستشفيات
 S. Giovanni di Dioمستشفى
:للمعلومات
https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/ospedali/21-ospedali/878-ospedale-san-giovanni-di-diofirenze
: Via Torregalli 3 – Firenzeالعنوان
: 055 69321الهاتف
:الينا تصل كيفية
.بانيزي لو سوفيانو منطقة في فلورنسا في ديو دي جيوفاني سان في الجديدة المستشفى تقع
:السيارة
:القطار
 6.رقم الحافلة استقل ):نوفيال ماريا سانتا(  Firenze S.M.N.من
سكانديتشي باتجاه  1ترامفيا خط أو
 6 B .وخذ  SMNمحطة من وانزل  2 ،رقم الحافلة استقل :ريفريدي فلورنسا محطة من
:الحافلة
 27.رقم  6 ،رقم التالية الخطوط المستشفى يخدم
 °26رقم  Scandicciمن
TRANVIA:
:الترام
 Scandicciباتجاه  Firenze Santa Maria Novella LINE 1,حديد سكة محطة من
Fermata NENNI-TORREGALLI.

 NENNI-TORREGALLIالموقف
 Santa Maria Nuovaمستشفى
:للمعلومات
https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/ospedali/ospedale-santa-maria-nuova
 Santa Maria Nuova 1 – Firenzeساحة :العنوان
: 055 69381الهاتف
:الينا تصل كيفية
:السيارة
 23.رقم  14 ،رقم التالية الخطوط المستشفى يخدم :الحافلة
.الوحدة محطة عند  T2خط أو  Fortezza ،أو  Valfondaمحطة في  T1خط باستخدام المستشفى إلى الوصول الممكن من سيكون :ترانفيا
نوفيال ماريا سانتا محطة هي المستشفى إلى محطة أقرب :القطار
 Careggiجامعة مستشفى
:للمعلومات
https://www.aou-careggi.toscana.it/internet/index.php?lang=it
 Largo Brambilla, 3 - 50134في :العنوان
: 055 794 111الهاتف
:الينا تصل كيفية
ثم ) ) Peretolaالسريع الطريق قسم نهاية حتى فلورنسا نحو السير واصل  Firenze Nord ،مخرج  A1:السريع الطريق من  :السيارة
 Careggi .مستشفى منطقة إلى المؤدية الالفتات اتبع
منطقة إلى المؤدية الالفتات اتبع ثم )  (Peretolaالسريع الطريق قسم نهاية حتى الطريق طول على بالقيادة قم  A11:السريع الطريق من
السريع الطريق واسلك سيرتوزا فيرينزي رسوم كشك عند الدوار إلى اذهب :السريع سيينا  -فلورنسا طريق تقاطع من  Careggi .مستشفى
الرائعة لالتصاالت السريع الطريق(  S.G.C. FI-PI-LIمن .نورد فلورنسا مرور رسوم كشك من اخرج ثم  ،بولونيا باتجاه اليسار على A1
الجسر نحو الدوار واسلك  Careggiاتجاه في اخرج ثم  A1 ،إلى المدخل مرر  Scandicci ،مخرج بعد Florence Pisa Livorno ) :
 Careggi .مستشفى منطقة إلى المؤدية الالفتات واتبع مباشرة اتجه  ،المرور إشارات عند  ،النهاية في .كلها واعبرها الهندي
) ، 33 ، 40 ، 43 ، 56.الترام( : T1التالية الحضرية الخطوط تخدمها  Careggiمستشفى منطقة :الحافلة
.مباشرةً  ATموقع استشر  ،األخرى والطرق الخطوط هذه حول معلومات على للحصول
 Careggi).مستشفى باتجاه(  T1الترام استقل ):نوفيال ماريا سانتا(  Firenze S.M.N.من :القطار

 33.رقم المكوكية ATالنقل حافلة استقل :ريفريدي فلورنسا محطة من
.مباشرةً الحكومية الحديدية السكك موقع استشر  ،القطارات مواعيد جداول حول معلومات على للحصول
عا ًما  18سن حتى والشباب لألطفال مستشفى  -ماير جامعة مستشفى
:للمعلومات
https://www.meyer.it/index.php
 Gaetano Pieraccini, 24 - 50139 Firenzeشارع :العنوان
: 055 56621الهاتف
:الينا تصل كيفية
السريع الطريق قسم نهاية حتى فلورنسا نحو السير واصل  Firenze Nord ،مخرج  A1 :السريع الطريق من :السيارة
 Meyer .مستشفى إلى المؤدية الالفتات اتبع ثم ) (Peretola

 Meyer .مستشفى إلى المؤدية الالفتات اتبع ثم )  (Peretolaالسريع الطريق قسم نهاية إلى انتقل  A11 :السريع الطريق من
 A1السريع الطريق واسلك إمبرونيتا فلورنسا في المرور رسوم كشك إلى الطريق طوال اتبعه :سيينا-فلورنس السريع الطريق تقاطع من
.نورد فلورنسا رسوم كشك من اخرج ثم  ،بولونيا باتجاه اليسار على
مرر  Scandicci ،مخرج بعد Firenze-Pisa-Livorno ):السريع الطريق(  S.G.C. FI-PI-LIمن
إلى مباشرة اتجه  ،النهاية في .شيء كل واعبر الهندي الجسر باتجاه الدوار واسلك الهندي الجسر باتجاه اخرج ثم  A1 ،إلى المدخل
.ماير مستشفى إلى المؤدية الالفتات واتبع المرور إشارات
: A33 ،33AB،43 .التالية الحضرية الخطوط  Mayerمستشفى يخدم :الحافلة
في ( Vasco de Gama ) -> PIAZZA MEYERمخرج(  A33 RIFREDI FSبالمحطة الخط .المستشفى مدخل أمام الخطوط جميع تتوقف
 MEYER /ساحة > Vasco de Gama ) -مخرج(  RIFREDIبمحطة  AB33الخط ).األسبوع أيام في  20:40إلى  6:40من الخدمة
محطة  43خط ).العطالت أيام وفي مساءً  8.40الساعة وبعد صباحا  6.40الساعة قبل الخدمة في( NICCOLO 'DA TOLENTINO
 Vasco de Gama) -> SERPIOLLE / CERCINA / PIAN DI S.BARTOLOمخرج( RIFREDI
 RIFREDIمحطة باتجاه  43خط ؛  RIFREDIمحطة باتجاه  40 -خط ؛  RIFREDIمحطة باتجاه  33 -الخط :المركز باتجاه ماير من
ثم  Careggi ،محطة عند النزول عند نوفيال ماريا سانتا محطة من  T1خط باستخدام المستشفى إلى الوصول الممكن من سيكون  :الترام
الساعة وبعد صباحا  6:40ذلك قبل( مساءً  8:40الساعة حتى صباحا  6:40الساعة من  Piazza Meyerباتجاه  AT 33Aخط على المتابعة
 Serpiolle / Cercina (C) / Pian di San Bartoloاتجاه في  43الخط أو ) 33ABالخط هناك سيكون العطالت أيام وفي مساءً 8.40
(B).
باتجاه  AT 33Aخط على تابع ثم المحطة إلى  Careggiباتجاه الترام من  T1خط استقل ):نوفيال ماريا سانتا(  Firenze S.M.N.من :القطار
سيكون  ،العطالت أيام وفي مساءً  8:40الساعة وبعد صباحا  6:40قبل( مساءً  8:40الساعة حتى صباحا  6:40الساعة من Piazza Meyer
 (B).بارتولو سان دي بيان  (C) /سيرسينا  /سيربيول باتجاه  43السطر أو ) 33ABالخط هناك
 Vasco de Gama .مخرج  43 ،أو  33ABأو  AT 33Aخط خذ  Firenze Rifredi:محطة من
.مباشرةً اإللكتروني  Trenitaliaموقع استشر  ،القطارات مواعيد جداول حول معلومات على للحصول

