
االتجاهات ومعلومات االتصال

أهالً وسهالً في مركز
 الرعاية الصحية الدولي،

العناية األفضل مع مستشفى جامعة سيول الوطنية.

سعى مركز الرعاية الصحية الدولي في مستشفى
جامعة سيول الوطنية إلى تقديم الرعاية والخدمات

 
ولقد ساعدتنا المعرفة والخبرة التي اكتسبناها 

تقديم المساعدة للمرضى األجانب على جعل زيارتكم لمركز
 الرعاية  الصحية الدولي في مستشفى جامعة سيول

الوطنية أكثر راحة.

سنظل ملتزمين بتأمين خدمات طبية
شاملة ذات مستوى عال للمجتمع الدولي.

حياة أفضل مع مستشفى
 جامعة سيول الوطنية

إلختيار مستشفى جامعة سيول الوطنية.
سنبذل قصارى جهدنا من أجل جعل تجربتكم 

 في المستشفى أكثر سهولة وراحة.

شكراً لكم

يقع مكتب الرعاية الصحية الدولي في
 الطابق الثاني من المبنى الرئيسي

101 Daehak-ro, Jongno-gu, Seoul, Korea 03080

Subway  Hyehwa Station (Line 4) Exit No. 3

Airport Bus  Bus Stop No. 5B, 12A
                    Incheon Int’l Airport (Bus No. 6011) to Changgyeonggung Station

لإلتصال

ساعات عمل المكتب : من اإلثنين إلى الجمعة : 
الهاتف : 
فاكس : 

international@snuh.org  
   snuhuae@ihcworks.org     العربية

snuhmongolia@ihcworks.org  المنغولية  
snuhrussian@ihcworks.org   الروسية
snuhchinese@ihcworks.org    الصينية

www.snuh.org/english    
http://blog.naver.com/snuhinternational 

 مركز الرعاية
الصحية الدولي

مستشفى جامعة سيول الوطنية.



عملية اإلحالة من الخارج

S
ماذا يميز مستشفى جامعة سيول الوطنية عن غيرها ؟

- اإلرث الطبي الكوري
- أكثر المستشفيات إحالة في كوريا

- المستشفى الرسمي لعالج رئيس جمهورية كوريا.

N
الموارد البشرية ذات الطراز الرفيع

- أفضل كلية طب في كوريا
- من أفضل األكاديميات الطبية التي تخرج طقم طبي متميز

- تنشر أكثر من  بحث طبي في السنة

U
المستشفى األكثر شهرة ومصداقية في كوريا

- حائزة على المرتبة األولى على التوالي في استبيان مؤشر العالمة التجارية الكورية.
- المستشفى األول المعتمد من قبل الحكومة الكورية

- إستالم جائزة كوريا الطبية لعام 2013 من قبل رئيس جمهورية كوريا

H
السباقين في مجال أعمال الصحة العالمية

 -
- توفير اإلستشارات اإلدارية مستشفى يانغجي الصيني.

- توفير نظام تكنولوجيا المعلومات لستة مستشفيات في المملكة العربية السعودية
- الريادة في مجال التعليم والتدريب 

 المرضى
 في الخارج

توفير خدمات متخصصة مثل
 الترجمة وإدارة 

دفع النفقات الطبية أو
تخليص طلبات الفواتير الغير نقدية.

تقرير موعد الزيارة القادمة.

تقديم المعلومات
 لموظفي  في

 عيادة الصحة الدولية   

المباشرة بعمليات
 المرضى الخارجين /

 الداخليين 

مغادرة المريض 

الرجوع إلى أخصائي
 لخطة العالج الطبي

وصول المريض 

الرد على طلبات المرضى
 (خطة العالج الطبية، 

 تقديرات  الطبية)

تأكيد زيارة المرضى و
 تاريخ الموعد

SNUH

المستشفى الرئيسي

مستشفى السرطان

مستشفى األطفال

التخدير وطب األلم
مركز القلب واألوعية الدموية

طب األمراض الجلدية
طب الطوارئ
طب األسرة

الجراحة العامة
الطب الداخلي

- أمراض الحساسية والمناعة السريرية
- أمراض القلب

- الغدد الصماء واأليض
- أمراض الجهاز الهضمي

- أمراض الدم / األورام الطبية

- األمراض المعدية
- أمراض الكلى

- أمراض الرئة والعناية المركزة
- أمراض الروماتيزم

علم األعصاب
الطب النفسي العصبي
جراحة المخ واألعصاب

الطب النووي
أمراض النساء والوالدة

طب العيون
جراحة العظام

أمراض األذن األنف الحنجرة
جراحة التجميل

عالج األورام باإلشعاع
طب إعادة التأهيل

جراحة الصدر والقلب واألوعية الدموية
علم أمراض المسالك البولية

مركز الجاما نايف
مركز تعزيز الصحة

مركز زراعة األعضاء
مركز الباركنسون

مركز سرطان المراهقين
مركز سرطان الدماغ
مركز العناية بالثدي

مركز منظار الشعب الهوائية
مركز عالج األورام الدموية

مركز سرطان القولون والمستقيم
ومركز سرطان العمود الفقري واألطراف

مركز سرطان المعدة
مركز تنظير الجهاز الهضمى

مركز خاص بأمراض السرطان النسائية
مركز الرعاية المتكاملة

مركز سرطان الكبد

مركز سرطان الرئة
مركز األورام الطبية

مركز سرطان البنكرياس والمرارة
مركز إشعاع األورام

مركز سرطان الجلد / 
مركز العناية  لمرضى العالج الكيميائي

مركز أورام العمود الفقري
مركز الغدة الدرقية

مركز سرطان تجويف الفم الرأس والرقبة/
الغدة الدرقية

سرطان  البولية ومركز سرطان البروستاتا

طب األطفال والمراهقين
- حديثي الوالدة

- طب األطفال وأمراض الرئة والحساسية
- أمراض القلب عند األطفال

- طب العناية المركزة لألطفال
- طب الغدد الصماء واأليض

- طب الجهاز الهضمي والتغذية
- طب أمراض الدم و األورام

- علم مناعة أطفال
- األمراض المعدية لدى األطفال

- أمراض الكلى لدى األطفال
- األمراض العصبية لدى األطفال

الطب النفسي عند األطفال والمراهقين
طب التخدير والتحكم األلم لدى األطفال

األمراض الجلدية لدى األطفال
جراحة المخ واألعصاب لألطفال

طب عيون األطفال
جراحة العظام لألطفال

طب األذن والحنجرة لألطفال
طب جراحة التجميل لألطفال

طب طب إعادة التأهيل لألطفال
جراحة األطفال

طب جراحة الصدر والقلب واألوعية الدموية لألطفال
جراحة  البولية لألطفال

غرفة الطوارئ لألطفال
مركز زراعة القوقعة

مركز جودة الحياة والعاطفة
مركز الكلى لألطفال والمراهقين

مركز السرطان للمراهقين
مركز القلب للمراهقين

مركز الربو والحساسية لألطفال
مركز العلوم العصبية السريرية لألطفال

مركز األمراض النادرة

كيف (سهولة الوصول) 
عملية االستشارة

١  الموعد

٢  اإلستشارة

٣  الدفع

٥  العودة إلى البلد األم أو متابعة العالج

٤  االختبارات، العالج الطبي، الوصفة الطبية

خدمة محطة واحدة (اإلرشاد والتفسير)

الهاتف
البريد اإللكتروني

زيارة المكتب أو الفاكس

الخطوة ١ : التشاور مع المتخصصين في عيادة الصحة الدولية.
الخطوة ٢ : التشاور مع أخصائي طبي

توفير الفاتورة  اإلنكليزية عند الطلب 

يكمنك شراء الدواء من
 مستشفى جامعة سيول

 الوطنية أو من 
الصيدليات المجاورة  

ماذا يميز مستشفى جامعة
سيول الوطنية عن غيرها؟

 مراكز ذات مستوى  في 
مستشفى جامعة سيول الوطنية

مركز الرعاية الصحية الدولي في مستشفى جامعة سيول الوطنية

نحن جاهزين لخدمتكم  

لماذا؟ (الفرق)
 - خدمة سريعة للعمالء ذوي جدول األعمال الحافل

٢- نهج متعدد التخصصات لخدمات طبية متفوقة وموثوقة
 - معرفة وإحترام لمختلف الثقافات والديانات

 - إحاالت مراجعة من قبل األطباء
 - خدمات ترجمة متعددة لإلنكليزية ، الصينية ، المنغولية ، الروسية ، اإلسبانية.

ماذا؟ (اإلمتياز)
- معالجة أكثر من  مريض من اكثر - من  بلد في السنة

- طاقم عمل حذر ومساعد.
 . - خدمة الفواتير غير النقدية / التنسيق مع السفارات وشركات التأمين 

- استجابات سريعة لطلبات المرضى في الخارج ، باإلضافة إلى مايلي :
 - رعاية صحية مبدئية ومتابعة للمرضى ذوي األمراض المزمنة.

٢- الفحص الطبي والكشف
 - التطعيم واستشارات السفر إلى الخارج

ألن صحتك تهمنا !


