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نرحب بكم في مشفى هايدلبرغ الجامعي.

 لقد قدمتم مع عائالتكم أو مرافقيكم من بالدكم خصيصا لتلقي
 العالج في أحد األقسام التخصصية العديدة لهذا المشفى و

  سيحرص أطباؤنا مع طاقم التمريض على أن يقدموا لكم أفضل
                معالجة طبية ممكنة وفق أعلى المقاييس العلمية.

 
 يمكن أن يترافق تلقي العالج في الخارج مع بعض الصعوبات التي

 يالقيها المرضى عندما يواجهون لغة أجنبية و عادات و إجراءات
 مختلفة عما اعتادوا عليه في بالدهم. لذلك سيبذل عناصر مشفانا
 بتدريبهم المتميز و خبرتهم الواسعة قصارى جهدهم لمساعدتكم

في تجاوز هذه الصعوبات.

 تهدف هذه النشرة لتزويدكم بمعلومات مفيدة حول إقامتكم في
 أحد أجنحة المشفى. لذلك نرجو منكم أن تقرؤوها بعناية و أن

 تتوجهوا بالسؤال لعناصر المشفى عند احتياجكم لنصائح أو
معلومات إضافية.

مع أطيب تمنياتنا باإلقامة المريحة و الشفاء العاجل.

Welcome to Heidelberg University Hospital!

You and your family have come from abroad in order to  
receive medical treatment at one of our many specialized 
departments. Our medical doctors and nursing staff 
will provide you with medical care that meets the 
highest scientific standards.

Treatment in a hospital abroad can present challenges 
because you might not be accustomed to the language,  
procedures and customs. Our trained staff will provide  
the highest level of service in a compassionate, discreet  
and respectful environment.

This brochure provides useful information about what  
to expect during your stay in our hospital wards. 
Please read it carefully and feel free to ask our staff if 
you need more advice or assistance.

With best wishes for your hospital stay and recovery,

Prof. Guido Adler
Chief Medical Director and Chairman of the Board

المدير الطبي ورئيس مجلس إدارة
مشفى هايدلبرغ الجامعي
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مشفى هايدلبرغ الجامعي

المعالجة الطبية وفق أدق المعايير
 يجتذب مشفى هايدلبرغ الجامعي العديد من المرضى من جميع

 أنحاء ألمانيا و مختلف دول العالم. و باعتباره منارة في الطب
 المتطور يقدم خدماته الطبية وفق أدق المعايير العالمية في

 جميع اإلختصاصات الطبية و مختلف الحاالت المرضية البسيطة
منها و المعقدة.

مكرس للتميز
 خالل تاريخ مدينة هايدلبرغ الطويل و الحافل قام بالعمل

 والتدريس فيها أطباء و باحثون متميزون حصل بعضهم على
 جائزة نوبل و كان آخرون من الرواد في العلوم الطبية المختلفة.

 و أهم ما يميز جامعة هايدلبرغ هو الطموح و السعي الحثيث
 لتحقيق أعلى المستويات العلمية و التعليمية مع تميز مشفاها

 كمركز طبي عالمي الجودة. في العام 2007 منحت جامعة
 هايدلبرغ لقب جامعة النخبة من قبل جمعية األبحاث األلمانية

و المجلس األلماني للعلوم.

ضمانات التشخيص الدقيق و العالج الفعال:
            طاقم عمل يتمتع بأرفع مستويات التأهيل و الخبرة و يضم

   الكثير من األساتذة المشهورين عالميا
 تعاون وثيق بين األخصائيين العاملين في األقسام الطبية

  المختلفة
 تبني و تطبيق آخر ما توصل إليه البحث العلمي بأسرع ما 

   يمكن
 مراعاة أحدث و أدق المعايير العالمية في المعالجة الطبية و

الرقابة الدائمة على نوعية األداء
استخدام أحدث التجهيزات التقنية

Let us introduce ourselves

Medicine of the Highest Standard
Heidelberg University Hospital attracts patients from 
all over Germany and from many other countries. As 
an advanced medical center, it offers medical care of 
the highest international standards for both mild and 
complex diseases in all specialties.

Dedicated to Excellence
In the course of its eventful history, many excellent 
physicians, including Noble Prize winners and doctors 
on the cutting edge of medical science, conducted 
research, taught and practiced in Heidelberg. The de-
fining attribute of Heidelberg University is its 
relentless aspiration of higher academic performance 
together with the recognition of its hospital as an 
international trademark for quality. In 2007, Heidelberg 
University was appointed Elite German University by 
the German Research Association and the German 
Council of Science and Humanities.

The following features of our institution guarantee 
effective diagnosis and treatment:
 > highly qualified and experienced personnel,  

 including many internationally renowned professors
 > interdisciplinary cooperation between specialists  

 from  different medical divisions
 > rapid implementation of knowledge gained from  

 research
 > treatments based on current standards )standard  

 operating procedures( and ongoing quality  
 assurance measures
 > the most modern technical equipment

<

<

<

<

<
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القبول في المشفى

 فور قبولكم في أحد أجنحة المشفى يتم استقبالكم من قبل
 طاقم التمريض في هذا الجناح و إعطاؤكم المعلومات الالزمة.

 سوف يقوم الممرضون أيضا بتوجيه بعض األسئلة لملء
 استمارات المعلومات الطبية التي تمكننا من مساعدتكم

والعناية بكم على أفضل وجه.

 تشمل عملية القبول بعض اإلجراءات الرسمية الالزمة للتوثيق
 الطبي و إلصدار الحسابات بعد انتهاء المعالجة. و نؤكد لكم أن

 مشفانا يحرص بشدة على كتمان المعلومات الشخصية والطبية و
 يتوجب على جميع عناصر المشفى االلتزام بتعليمات مشددة في

هذا الخصوص.

Your admission

Upon admission as an inpatient to our hospital, the 
nursing staff on your ward will welcome you and give 
you all the information you need to get oriented. The 
nursing staff will also fill out a medical questionnaire 
with you that will enable them to provide you with 
nursing care appropriate for your health condition.

The admission process involves some formalities 
which are necessary for medical documentation and 
for invoicing after your treatment is complete. Please 
be assured that our medical center places great 
importance on protecting your personal and medical 
data; our team has to adhere to strict data protection 
guidelines.

معلومات للمرضى العرب
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غرف إقامة المرضى

 نوفر لكم اإلقامة في غرف مريحة جيدة اإلنارة و التجهيزات.
 معظم الغرف في مشفانا غرف مزدوجة معدة الستقبال

 مريضين. كل غرفة في األجنحة النظامية مزودة بحمام و بعض
الغرف مزودة بشرفات.

تتوفر في غرفنا التجهيزات التقنية التالية:
>  جهاز تلفزيون )تتوفر لدينا أيضا برامج عربية و إنكليزية(    

>  جهاز تلفون )برسوم إضافية بسيطة(    
>  وصلة إنترنت )برسوم إضافية بسيطة(    

  لمزيد من المعلومات يمكنكم سؤال طاقم الممرضين أو مكتب
القبول )قرب المدخل(.

 بالطبع نبذل ما في وسعنا لتلبية رغباتكم الشخصية فيما يتعلق
 بالغرف. لكن مشفى هايدلبرغ الجامعي يتلقى بسبب سمعته

 المتميزة العديد من طلبات المعالجة. لذلك يؤسفنا أننا ال
 نستطيع دوما تحقيق رغباتكم في حجز غرف منفردة أو قبول

 شخص مرافق للمريض ألن ذلك سيضطرنا إلى رفض طلبات
مرضى آخرين راغبين بالمعالجة.

الحمامات و النظافة الشخصية

 نود أن نقوم ببعض الترتيبات لكي نمكن جميع المرضى من
 العناية بالنظافة الشخصية بالطرق التي اعتادوا عليها. لذلك
 يمكن بالطبع للمرضى المعتادين على تنظيف الجسم بالماء

 الجاري بعد استعمال دورة المياه طلب آنية خاصة لهذا الغرض
 من طاقم التمريض. يرجى استعمال هذه اآلنية حصرا و عدم

 اللجوء لوسائل أخرى. يمكنكم أيضا أن تطلبوا من الممرضيىن
 مناديل مرطبة أو مناديل جافة ترطب بالماء و تستعمل مرة
 واحدة. ويرجى منكم أن تحاولوا قدر اإلمكان إبقاء أرضيات
 الحمامات و دورات المياه جافة باستمرار من أجل سالمتكم

 الشخصية.

Your room

You will find our patient rooms – most of which are 
doubles – bright, comfortable, and well equipped. 
Each room on the regular wards has a bathroom. 
Some rooms have a terrace or balcony. Our rooms are 
equipped with the following for your communication 
and entertainment needs:
 > Television )including Arabic and English-language  

 channels(
 > Telephone )at reasonable rates(
 > Internet )at reasonable rates( 

For more information, check with the nursing staff or 
at the admissions office )near the entrance(.

We make every effort to accommodate special 
requests concerning your room. Heidelberg University 
Hospital has an excellent reputation and is very much 
in demand. For this reason, we ask you to understand 
that we are not always able to satisfy requests for a 
single room or accommodations for a guest; our 
primary concern and obligation are ensuring that we 
do not have to turn away patients due to bed shortages.

Bathroom and hygiene

We would like to make arrangements for you to be 
able to follow your customary intimate hygiene habits. 
We will therefore gladly provide you with vessels for 
cleansing yourself with running water after using the 
toilet. Please use only the designated vessels for this 
purpose. As an alternative, the nurses can provide 
you with wet wipes or a disposable wash cloth. For 
your own safety, please try to make sure that the floor 
of the bathroom is kept dry.

معلومات للمرضى العرب
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الطاقم الطبي

 يضمن مشفى هايدلبرغ الجامعي الرعاية المناسبة للمرضى من
 خالل تعاون طاقم عالي الكفاءة من األطباء و الممرضين و

المعالجين الفيزيائيين.

 يعتبر طبيب الجناح المسؤول المباشر عن معالجتكم الطبية و
 يمكنكم التوجه إليه مباشرة بأسئلتكم المتعلقة بذلك. و هو على

 اتصال دائم مع باقي األطباء و رئيس القسم الطبي لتنفيذ خطة
 المعالجة و تنسيق ااإلجراءات العالجية عل أفضل وجه. يقوم

 الممرضون ببعض اإلجراءات الطبية باإلضافة إلى إجراءات
 التمريض المعتادة، كالمساعدة في العناية بنظافة الجسم عند

 الحاجة لذلك. و يرجى تفهمكم لكون الممرضين غير مسؤولين
 عن تنظيف و ترتيب الغرف.لذا يرجى من المرضى و مرافقيهم

أن يحرصوا بأنفسهم على بقاء الغرف نظيفة و مرتبة.

 نظرا للخبرة التي يتمتع بها األطباء و الممرضون، فهم يعرفون
 على أفضل وجه ما الذي يدعم و ما الذي يعيق مسار الشفاء

 من المرض، فمن الضروري أن تثقوا بالطاقم الطبي و تتقيدوا
 بتعليماته من أجل مصلحتكم الخاصة مثل التعليمات المتعلقة

 بالنظافة أو تناول األدوية أو مغادرة الفراش و التحرك في
المشفى.

Our medical team

The medical staff at Heidelberg University Hospital 
includes highly qualified physicians, nurses, and 
physiotherapists, all of whom work together to 
provide you with the appropriate medical care.

Your ward physician is your first point of contact for 
all questions related to your medical treatment. The 
ward physician works closely with the responsible 
medical director and senior physicians to coordinate 
your treatment. The nursing staff is tasked with 
providing medical care in addition to providing 
general nursing care, such as assisting with personal 
hygiene if this type of assistance is needed. Please 
understand that tidying up is not part of the nursing 
staff’s duties. We kindly ask you to keep your room 
tidy yourself.

Since the nursing staff and physicians are very 
experienced, they know what will aid and what will 
delay your recovery. We therefore encourage you to 
trust the staff and follow their instructions, which are 
in your best interests; these instructions might relate 
to hygiene, medications, or getting out of bed and 
moving around.

معلومات للمرضى العرب
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التفاهم مع العاملين في المشفى

 يعتبر التفاهم بين المرضى و الطاقم الطبي ضروريا جدا لنجاح
 المعالجة. جميع األطباء و معظم الممرضين في مشفانا يتكلمون

 اإلنكليزية بطالقة. نستطيع أن نؤمن مترجمين فوريين لللغة
 العربية أثناء المقابالت الطبية المهمة إذا كنتم بحاجة لذلك. في

 حال احتياجكم لمترجم فوري يرجى منكم إخبار الممرضين أو
مكتب الخدمات الدولية بأسرع ما يمكن.

 باإلضافة إلى ذلك ننصحكم باصطحاب قاموس إنكليزي عربي أو
 ألماني عربي. و في نهاية هذه النشرة تجدون قائمة بأهم الجمل

 و المصطلحات التي قد تحتاجون إليها خالل إقامتكم في
 المشفى.

Communication

Clear communication between the patient and the 
medical staff is vital for successful treatment. The 
doctors and the majority of the nursing staff at the 
hospital speak fluent English. For patients who require 
translation assistance into or from their native 
language, we provide an interpreter for all essential  
medical consultations. If you need an interpreter, 
please inform the nursing staff or the International 
Office at the earliest opportunity.

Additionally, we recommend that you keep an English-
Arabic or German-Arabic dictionary with you. You will 
also find a list of useful sentences and terms at the 
end of this brochure.

معلومات للمرضى العرب
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النظام اليومي في المشفى

 خالل إقامتكم في المشفى سوف تتعرفون وتعتادون على سير
 العمل اليومي فيه. يبدأ العمل في وقت مبكر ألسباب تنظيمية.

 و يقوم األطباء و الممرضون خالل الجولة الصباحية بإخباركم
 عن مواعيد كل اإلجراءات التشخيصية و العالجية المقررة لنفس

 اليوم. نرجو منكم اإللتزام قدر اإلمكان بالبقاء في الغرف أثناء
 جولة األطباء. و نود أن نلفت انتباهكم إلى أنه نظرا لكون

 مشفى هايدلبرغ مشفى جامعيا فمن الممكن أن يشارك بعض
الطالب في الجوالت الطبية.

 نحتاج أحيانا لتنظيم مواعيد في أبنية أو أقسام أخرى من
 المشفى. و في هذه الحالة سوف يقوم طاقم التمريض بتأمين

 واسطة النقل المناسبة و إخباركم عن المواعيد الخارجية في أبكر
وقت ممكن لكي تتمكنوا من تأمين شخص مرافق أو مترجم

فوري في الوقت المناسب إذا اقتضى األمر.

 ونبذل ما في وسعنا لنؤمن لكم إقامة مريحة قدر اإلمكان رغم
كل المواعيد و اإلجراءات التنظيمية.

Your day in the hospital

During your stay in the hospital, you will have to get 
used to the daily hospital rhythm. For organizational  
reasons, the day starts early. During their ward 
rounds in the morning, the physicians and nurses will 
inform you of any appointments for diagnostic tests 
or treatments you may have that day. We kindly ask 
that you be in your room during the physicians’ ward 
rounds, if possible. Please note that since our medical 
center is a university hospital, medical students may 
be participating in the ward rounds.

Sometimes appointments in other hospital 
departments or buildings are necessary. The nursing 
staff will organize transportation for you. We try to 
inform you of these external appointments as early as 
possible so that an accompanying person and/or – 
if necessary – the interpreter can be informed in 
advance.

In spite of all the appointments and organizational 
requirements, we aim at making your stay as 
comfortable as possible.

معلومات للمرضى العرب
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الوجبات الغذائية

 تلعب التغذية الجيدة و المناسبة لكل حالة على حدة دورا كبيرا
 في سير المرض. يؤمن مطبخ المشفى طيفا واسعا من الوجبات

 المالئمة لمختلف الحميات و االحتياجات الخاصة للمرضى. و
 يرجى أال تترددوا في إخبار الممرضين برغباتكم الخاصة فيما
يتعلق بالطعام كالوجبات الخالية من الكحول ولحم الخنزير.

 ويمكن بالطبع أن يحضر لكم المرافقون أو الزوار أغذية من
 خارج المشفى. لكن في حال توجب اتباع حمية معينة مناسبة
 للمرض ننصحكم بتناول وجبات الحمية المحضرة خصيصا في

 مطبخ المشفى. و عندما تحضر لكم أطعمة من الخارج فال يجوز
تناولها إال بعد استشارة الممرضين لتجنب تعرضكم للخطر

بسبب األغذية غير المناسبة. 

أوقات الوجبات النظامية:
الفطور : حوالي الساعة 8 صباحا

الغداء  : حوالي الساعة 11:30 صباحا
العشاء : حوالي الساعة 5:30 مساء

 نظرا لتعذر حفظ بقايا الوجبات بشكل مناسب في غرف المرضى
يرجى منكم ترك هذه البقايا في األطباق إلعادتها للمطبخ.

 تتوفر في جميع أقسام المشفى كافتريات و أكشاك تقدم
مشروبات متنوعة و وجبات صغيرة.

أوقات دوام الكافتريات:
من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة:

من الساعة 7 صباحا و حتى الساعة 6 مساء 
أيام السبت و األحد و العطل الرسمية:

 من الساعة 10:30 صباحا )في بعض األقسام من الساعة 11:30 
صباحا( و حتى الساعة 5 مساء

Your meals

Good nutrition that is appropriate for your particular 
situation can have a major impact on the course of 
your illness. The hospital kitchen can accommodate a 
wide range of special dietary preferences and needs. 
Feel free to inform the nursing staff of any dietary 
preferences or restrictions, such as avoiding pork and 
alcohol. 

You are also welcome to have food brought to you by 
your visitors. If you are prescribed a special diet due 
to your particular illness, however, it is in your best 
interest to eat the meals that are specially prepared 
for you in the hospital kitchen. If you are brought food, 
you should not eat it until you have discussed it with 
the nursing staff, because an improper diet could be 
hazardous to your recovery.

The scheduled meal times are as follows:
Breakfast: ca. 8 a.m.
Lunch:  ca. 11:30 a.m.
Dinner:  ca. 5:30 p.m.

Because there is no way to store leftover food properly 
in the patient rooms, you should send any leftovers 
back to the kitchen with your meal tray.

All of the hospitals have cafeterias and kiosks offering 
drinks and snacks. The opening hours for the cafeterias  
are as follows:
Monday to Friday: 7 a.m. – 6 p.m.
Weekends and holidays: 
10:30 a.m. )11:30 a.m. on holidays( – 5 p.m.

معلومات للمرضى العرب
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الزيارات و أوقات الراحة

 يسعدنا تلقي المرضى للزيارات و نعتبر ذلك عامال داعما للشفاء.
 تنحصر أوقات الزيارة اليومية عادة ما بين الساعة 8 صباحا و

 الساعة 8 مساء )في بعض األقسام كوحدات العناية الخاصة أو
 المشددة توجد أوقات مختلفة(. و نرجو تفهمكم لعدم إمكانية

تمديد هذه األوقات.

 نود تذكيركم بأنكم أنتم و المرضى اآلخرين بحاجة إلى قسط
 واف من الراحة. لذلك ال ننصحكم باستقبال أكثر من زائرين
 بنفس الوقت. و عندما تسمح حالتكم الصحية بالنهوض من
 الفراش و الخروج من الغرفة يمكنكم استقبال عدد أكبر من

 الزوار في الغرف المخصصة لهذا الغرض في كل جناح. و إذا
 أردتم مغادرة الجناح مع زواركم لفترة من الوقت فيرجى منكم

إخبار الممرضين بذلك.

 تمتد فترة الراحة الليلية في المشفى من الساعة 10 مساء إلى
 الساعة 8 صباحا. يرجى منكم احترام هذه األوقات و مراعاة

 أوقات نوم وراحة المرضى اآلخرين و االنتباه أثناء استخدام
التلفون و التلفزيون وما شابه.

Visitors and quiet hours

Visitors are welcome and are important for your 
recovery. Visitor hours are from 8 a.m. to 8 p.m. 
Please understand that the visitor hours cannot be 
extended. The intensive or intermediate care units 
may have different visitor hours.

Please keep in mind that you and the other patients 
need plenty of rest. We recommend that you limit the 
number of visitors in your room to two at a time. 
Depending on your condition, you are welcome to 
receive larger groups of visitors, but only in the 
appropriate public areas. When leaving the ward with 
your visitors, we ask that you always inform the 
nurses.

The posted quiet hours are 10 p.m. – 8 a.m. 
We kindly ask you to observe these and to be 
considerate of the other patients during quiet hours 
or while they are sleeping, or when you are using 
audio devices or making telephone calls.

معلومات للمرضى العرب
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المصلى

 نوفر للمرضى المسلمين غرفة خاصة للصالة في مشفى أمراض
الرأس.

.)Im Neuenheimer Feld 400 :العنوان(
 لمزيد من المعلومات أو عند رغبتكم بمقابلة اإلمام أو زيارته

 لكم يمكنكم اإلتصال به على الرقم التالي:
.++49 6221 56 37473 

الحاجيات الشخصية القيمة

 ننصحكم إجماال بعدم إحضار مبالغ كبيرة من النقود أو مصوغات
 أو غير ذلك من المقتنيات القيمة. و ال تتحمل إدارة المشفى

 مسؤولية فقد هذه األشياء. في معظم أقسام المشفى يمكنكم
 تسليم النقود و الحاجيات الشخصية القيمة كأمانات في مكتب

 القبول أو إيداعها في صناديق خاصة تحتفظون بمفاتيحها.

التدخين

 يمنع التدخين في كافة أبنية مشفى هايدلبرغ الجامعي و يسمح
به فقط خارج األبنية في المساحات المخصصة لهذا الغرض.

Prayer room

There is a prayer room for our Muslim patients on the 
hospital grounds, located in the Head Hospital 
)address: Im Neuenheimer Feld 400(.
For more information or if you would like to see the Imam 
please contact the following telephone number: 
++49 6221 56 37473.

Valuables

You should not bring large sums of money, jewelry, or 
other valuables with you. The hospital cannot assume 
responsibility in case of their loss. In most of the 
clinics, you can entrust your money or valuables to the 
admissions office or place them in the patient lockers.

Smoking

The buildings at Heidelberg University Hospital are 
smoke-free. Smoking is only permitted outside the 
buildings in the designated smoking areas.
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Map of the medical center خريطة المشفى  

معلومات للمرضى العرب

Klinikum Neuenheim / Neuenheim Hospitals

1  Kopfklinik / Head Hospital )International Office(  INF 400
2  Medizinische Klinik / Hospital for Internal Medicine  INF 410
3  Kinderklinik )alt( / Children’s Hospital )old building(  INF 153
3a  Kinderklinik )Neubau( / Children’s Hospital )new building(  INF 430
4  Schmerzzentrum / Pain Center  INF 131
5  Chirurgische Klinik / Department of Surgery  INF 110
7  DKFZ / German Cancer Research Center  INF 280
8  Dept. für Infektiologie / Department of Infectious Diseases  INF 324
11  Institut für Humangenetik / Institute of Human Genetics  INF 366
11a Genetische Poliklinik / Genetic Outpatient Clinic  INF 440
13  VZM / Apotheke / Hospital Pharmacy  INF 670
14  Verwaltung / ZIM / Administrative Department  INF 672
15  Ionenstrahltherapie-Zentrum HIT/ Ion Beam Therapy Center  INF 450
32  Gästehaus / Guest House  INF 370/371
37  NCT / NCT National Center for Tumor Diseases Heidelberg  INF 460
38 Frauen- und Hautklinik )Neubau( / Women's Hospital and 
 Department of Dermatology )new building( INF 440

Klinikum Bergheim / Bergheim Hospitals

18  Frauenklinik )alt( / Women's Hospital )old building( Voßstr. 9
21  Medizinische Psychologie / Medical Psychology  Bergheimer 20
22  Hautklinik )alt( / Department of Dermatology )old building(  Voßstr. 2
24  Psychiatrische Ambulanz / Psychiatric Outpatient Clinic  Voßstr. 2 -  4
25  Psychosomatische Ambulanz / Psychosomatic Outpatient Clinic  Thibautstr. 2
26  Psychiatrische Klinik / Psychiatric Hospital )entrance(  Voßstr. 4
27  Prinzhornsammlung / Prinzhorn Collection  Voßstr. 2
28  Kinder- und Jugendpsychiatrie  / Child and Adolescent Psychiatry  Blumenstr. 8
30  Psychosomatische Klinik/Psychiatrie /
 Psychosomatic and Psychiatric Hospital  Bergheimerstr. 58

Parkplätze für Patienten und Besucher / Parking lot for patients and visitors
Parkplätze für Beschäftigte / Parking lot for employees
Kassenautomaten / Parking pay station
H Bus stopH
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 مدينة هايدلبرغ - أجواء عالمية في واحدة من أجمل
المدن األلمانية

 ننصحكم بزيارة و استكشاف مدينة هايدلبرغ و ضواحيها الشائقة
 و المتنوعة عندما تسمح حالتكم الصحية بذلك. أكثر من ثالثة

 ماليين زائر يأتون سنويا إلى هايدلبرغ منجذبين بسحر المدينة
 الرومانسية على ضفاف نهر النيكر و يستمتعون برؤية المعالم

 التاريخية المتنوعة و باألجواء المنفتحة في مركز المدينة النابض
بالحياة مع حفاظه على درجة عالية من األمن و النظافة.

 ال يخفى على أحد أن أهم المعالم السياحية الجذابة للمدينة
 هي أطالل القصر األثري القديم الذي تتيح الجولة في حديقته

 الواسعة إطاللة رائعة على أسقف البيوت الجميلة و التمتع بسحر
المدينة القديمة.

 إن تنوع المحالت التجارية وكثرتها في هايدلبرغ تجعل منها
 مكانا متميزا للتسوق خصوصا بوجود العديد من المطاعم

المحلية والعالمية التي تلبي جميع األذواق.

 المروج الخضراء الممتدة على ضفاف نهر النيكر و الغابات
 المجاورة تشكل تكملة مثالية ألجواء المدينة وتدعو الزوار للتنزه

و االستجمام واالستمتاع بسحر الطبيعة.

 المزيد من المعلومات عن السياحة في هايدلبرغ تجدونها على
الموقع اإللكتروني:

www.heidelberg-tourismus.de

Destination Heidelberg – international flair in 
one of Germany’s most attractive cities

If your condition allows it and the attending physician 
permits it, we highly recommend taking in the sights 
of the city of Heidelberg and its diverse surroundings.
Every year, more than three million visitors from all 
over the world are drawn by the charm of this romantic 
city of the Neckar valley. Heidelberg’s guests can 
experience a multitude of historic sights, the 
pulsating life of the inner city, and an international 
atmosphere – but they can also enjoy the city’s high 
level of safety and cleanliness.

It is no secret – Heidelberg’s main attraction is the 
impressive castle ruins. A visit to the expansive park 
provides a view of the roofs of the picturesque Old 
Town.

The multitude of shops makes Heidelberg into a 
shopper’s paradise. Regional and international 
restaurants invite one to linger and relax.

The lush meadows along the Neckar and the densely 
wooded surroundings serve as an ideal antidote to the 
congestion of the city and make pleasant excursions 
into nature possible.

For more information, see:
www.heidelberg-tourismus.de

معلومات للمرضى العرب
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طلب المساعدة في الحاالت الطارئة

من داخل المشفى:
 يرجى إعالم طاقم الممرضين عن طريق مرافقي المريض أو من

 خالل ضغط زر الجرس المخصص لهذا الغرض و ستأتيكم
المساعدة بأسرع ما يمكن.

من خارج المشفى:
يرجى االتصال بواحد من األرقام التالية:

الطوارئ / اإلسعاف / اإلطفاء: 112
الشرطة: 110

 ويمكنكم االتصال بهذه األرقام مباشرة دون استعمال النداء
 الدولي أللمانيا حتى لو كنتم تستخدمون خط هاتف محمول غير

ألماني.

Assistance in case of emergency

In the hospital:
Please inform the staff, either by having one of your 
family members inform them or by pressing the call 
button; the nursing staff will come to you immediately.

Outside the hospital, use one of the following 
telephone numbers: 
Emergency services / ambulance / 
fire department: 112
Police: 110

You do not need to dial the country code for Germany 
when using these numbers, even if you are using a 
mobile phone from abroad.

معلومات للمرضى العرب
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لطلب المعلومات

 أطباء و ممرضو الجناح الذي تقيمون فيه مستعدون لإلجابة على
 كل األسئلة و االستفهامات المتعلقة باألمور الطبية. أما فيما

 يتعلق باألمور المالية و التنظيمية فيرجى االتصال بمكتب
الخدمات الدولية:

Heidelberg University Hospital
International Office

Im Neuenheimer Feld 400
69120 Heidelberg

Germany

هاتف: 6243 56 6221 49++
فاكس: 33955 56 6221 49++

mailto: international.office@med.uni-heidelberg.de
www.heidelberg-university-hospital.com

أوقات الدوام
من اإلثنين إلى الجمعة

الساعة 9 صباحا للساعة 2 مساء

Point of contact

If you have any questions about your medical care, 
please contact the attending physicians and the 
nursing staff on your ward. For questions about 
organizational and financial matters, your case 
manager at the International Office would be 
pleased to help you:

Heidelberg University Hospital
International Office
Im Neuenheimer Feld 400
69120 Heidelberg
Germany

Tel: ++49 6221 56 6243
Fax: ++49 6221 56 33955
mailto: international.office@med.uni-heidelberg.de
www.heidelberg-university-hospital.com

Opening hours 
Monday through Friday: 
9 a.m. - 2 p.m. 
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A mini-dictionary of German–Arabic  قاموس مصغر ألماني عربي

Wie geht es Ihnen?
Mir geht es gut.
Mir geht es nicht gut.
Ich habe Schmerzen.
Ich habe sehr starke Schmerzen.
Ich brauche ein Schmerzmittel.
Schmerztablette
Wo haben Sie Schmerzen?
Kopf
Bauch
Brustkorb
Arme
Beine
Wunde
Rücken
Gesäß
Ich habe Hunger.
Ich habe Durst.
Wasser
Stilles Wasser
Tee
Schwarztee
Kaffee
Mir ist übel.
Ich muss mich übergeben.
Sie müssen nüchtern bleiben und dürfen weder es-
sen noch trinken.
Ich habe Atemnot.
Bitte atmen Sie tief ein.
Mir ist schwindelig.
Ich habe Schmerzen beim Wasserlassen
Ich muss zur Toilette.
Wo ist die Toilette?
Ich brauche ein Gefäß für die Reinigung nach dem 
Toilettengang.
Urin
Ich spüre Brennen beim Wasserlassen.

كيف حالك؟
أنا بخير

لست بحالة جيدة
عندي آالم

عندي آالم شديدة جدا
أحتاج دواء مسكنا لأللم

حبة مسكن
ما الذي يؤلمك؟

الرأس
البطن

القفص الصدري
الذراعين
الساقين

الجرح
الظهر

الردفين
أشعر بالجوع

أشعر بالعطش
ماء

ماء بدون غاز
شاي

شاي أسود
قهوة

أشعر بالغثيان
أشعر أنني سأتقيأ

يجب أن تبقى صائما، ال يجوز أن تأكل و ال أن تشرب

أتنفس بصعوبة
حذ نفسا عميقا من فضلك

أشعر بالدوار
عندي آالم أثناء التبول

يجب أن أذهب لدورة المياه
أين دورة المياه؟

أحتاج إلناء لتنظيف الجسم بالماء بعد استعمال دورة المياه

بول
عندي حرقة أثناء التبول   

Sie haben einen Blasenkatheter.
Stuhlgang
Verstopfung
Durchfall
Hatten Sie heute Stuhlgang?
Blut
Wir möchten Ihnen Blut abnehmen.
Der Verband muss gewechselt werden.
Bitte öffnen Sie das Fenster.
Bitte schließen Sie das Fenster.
Bitte drehen Sie die Heizung auf.
Bitte drehen Sie die Heizung runter.
Darf ich aufstehen?
Sie dürfen nicht alleine aus dem Bett aufstehen.
Sie dürfen aufstehen.
Darf ich spazieren gehen?
Sie dürfen nicht aus dem Bett aufstehen.
Können Sie sich drehen?
nach rechts
nach links 
Können Sie sich an die Bettkante setzen?
Dürfen wir Sie bei der Körperpflege unterstützen?
Zähne putzen
Mund ausspülen
Mein Mund ist sehr trocken.
Ich friere.
Ich schwitze.
Ich kann nicht schlafen.
Schlaftablette
Bitte stellen Sie das Kopfteil höher.
Bitte stellen Sie das Kopfteil niedriger.
Bitte machen Sie das Licht aus.
Bitte machen Sie das Licht an.
Ich brauche einen Dolmetscher
Bitte holen Sie eine Schwester oder einen Pfleger.
Wann ist die Visite?

عندك قثطرة بولية
الغائط
إمساك
إسهال

هل تغوطت اليوم؟
دم

يجب أن نأخذ منك عينة دموية
الضماد بحاجة للتبديل
من فضلك إفتح النافذة
من فضلك أغلق النافذة

من فضلك إرفع حرارة التدفئة
من فضلك خفف حرارة التدفئة

هل يمكنني أن أنهض؟
ال يجوز أن تنهض من الفراش بدون مساعدة

يمكنك أن تنهض
هل يمكنني أن أتمشى )أقوم بنزهة(؟

ال يجوز لك مغادرة الفراش
هل يمكنك أن تدور؟

على الجانب األيمن
على الجانب األيسر

هل يمكنك أن تجلس على حافة السرير؟
هل تود أن نساعدك بالعناية بنظافة الجسم؟

تنظيف األسنان
شطف الفم

أشعر بجفاف في الفم
أشعر بالبرد
عندي تعرق

ال أستطيع النوم
حبة منوم

من فضلك إرفع ظهر السرير
من فضلك إخفض ظهر السرير

من فضلك أغلق اإلنارة
من فضلك شغل اإلنارة

أحتاج إلى مترجم
أحتاج إلى ممرضة أو ممرض
ما هو توقيت جولة األطباء؟

معلومات للمرضى العرب
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