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دليل المرضى الدوليين بوحدة الرعايه الخاصه 
بالمستشفى الملكي لعالج العظام 

تعريف التميز في العناية الصحية في العظام
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المرضى الدوليين

نرحب بالمرضى من جميع أنحاء العالم ونحن نعمل عن 
كثب مع الجهات الطبية والجهات الراعية المموله بما في 

ذلك سفارات الدول والمكاتب الصحية والمكاتب العسكرية. 
نرحب أيًضا باألفراد الراغبين في السفر إلى المملكة 

المتحدة للحصول على عالج متخصص وذو كفاءه عاليه.

كمركز متخصص، تركز رعايتنا بشكل خاص على األشخاص الذين يعانون من 
أمراض الجهاز العصبي العضلي الهيكلي، بما في ذلك األطفال والكبار. أطباؤنا 

وممرضاتنا وموظفوالرعاية الصحية اآلخرون هم خبراء في مجالهم المختار، 
وقد انتقل الكثير منهم إلى هنا من جميع أنحاء المملكة المتحدة وأوروبا وخارجها 

لممارسة مهاراتهم. هذا يعطيك الطمأنينة بأنك بين أفضل األيدي. 
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لماذا تختار المستشفى الملكي الوطني لجراحة العظام –
القسم الخاص

المستشفى الملكي الوطني لجراحة العظام هو مستشفى متخصص مشهور عالميا 
لتشخيص وعالج حاالت جراحة العظام المعقدة. نحن نقدم مجموعة شاملة من 

الرعاية الصحية العصبية العضلية الهيكلية في المملكة المتحدة وفي جميع أنحاء 
العالم. كما أننا نقوم أيضا بعالج امراض العظام البسيطة. المستشفى هو مركز 
تعليمي رئيسي، حيث أن 1 من كل 5 من جراحي العظام في المملكة المتحدة 

يتلقون تدريبهم هنا بالمستشفى. تركز البحوث الرائده في المستشفى على أمراض 
الجهاز العضلي الهيكلي وكذلك حاالت الجهاز العصبي العضلي الهيكلي وإعادة 

التأهيل وإصالح إصابات األعصاب الطرفية والكشف عن حاالت سرطان العظام 
والعالجات الجراحية وغير ذلك الكثير.
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* الدرجة العالمية بعناية المرضى الكبار و األطفال
يسافر مرضانا من جميع أنحاء المملكة المتحدة وخارجها لتلقي أفضل عالج من 
مستشارينا المتخصصين للغاية في مكان مناسب لرعاية حاالت المرضى المعقدة 

والبسيطه.
الحاالت الطبيه تشمل:
الروماتيزم   •
عالج األلم   •

طب إعادة التأهيل   •
طب األطفال  •

األشعة العالجيه  •
العالج الطبيعي  •

* تم تصنيف RNOH مؤخًرا في المرتبة 1 في المملكة المتحدة ورقم 9 على مستوى العالم في دراسة أفضل 
المستشفيات المتخصصة في العالم التي أجرتها مجلة نيوزويك في نوفمبر 2020

الحاالت الجراحيه تشمل: 
العمود الفقري  •

حاالت سرطان العظام   •
الورك والركبة   •
القدم والكاحل   •
الكتف والكوع  •

إعادة بناء الطرف السفلي  •
إصابة العصب المحيطي  •

جراحة األعصاب   •
إخصائي اطفال  •
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مرافق متطوره غايه باإلبداع
يمكننا تقديم الرعاية من الدرجة األولى، على مدار 24 ساعة في اليوم مع 

اإلستفادة من المرافق المتخصصة والخدمات الداعمه المرافقه. يوجد لدينا جناح 
جديد للمرضى مجهز بالكامل بأحدث التسهيالت واألجهزه لمرضى جراحة العظام 
المعقدة و البسيطة، مما يساعد بتوفير أفضل بيئة إلعادة التأهيل في المستشفى بعد 

العملية الجراحية.
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فريق متعدد التخصصات 
يجتمع فريقنا المتعددة التخصصات )MDTs( بانتظام لمناقشة الحاالت المعقدة 

وللتأكد من أن المرضى يتلقون المشورة والرعاية الصحيحة فيما يتعلق بعالجهم، 
مما يضمن اتخاذ أفضل القرارات الممكنة وفًقا آلراء خبراء الجراحين وأخصائيين 

األشعة وعلماء األحياء الدقيقة لدينا، المعالجون الفيزيائيون والوظيفيون.
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الخدمات المتوفره
توفر المستشفى غرفه خاصه للمرضى مبنيه بذوق فني جميل ومزوده باحدث 
األجهزه الحديثه مع دورة مياه. كما يوجد مطبخ بالطابق يعمل به أمهر الطهاه.

تم تصميم قوائمنا الغذائيه في المستشفى لتقديم خيارات عالية الجودة مع توافقها مع المعايير 
الغذائية الضرورية لتعافي المريض. لدينا موارد عالمية وخبرة مهنية في مجال التغذية لدعم 

الخدمات المقدمه للمريض.

تتغيرالقائمة الغذائيه يومياً والتي تلبي جميع المتطلبات الغذائية )بما في ذلك الوجبات النباتية 
ومرضى السكري والوجبات الخالية من الغلوتين والوجبات الخاصه بما في ذلك الحالل والكوشير 

والكاريبي(، سوف تكون مدلل بالخيارات لإلستمتاع عند طلب وجبة اإلفطاروالغداء و وجبة 
العشاء المكونة من ثالث أطباق. 

 
القوائم الغذائيه متوفرة بعدة لغات مختلفة.
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التحويالت الدولية للمرضى
إلجراء تحويل دولي للمريض، تواصل معنا بالمعلومات الموجودة بالصفحة 11. 

سيتم استخدام المعلومات التي تقدمها فقط لغرض التحويل الخاص بك ووفقاً لسياسة 
الخصوصية الخاصة بنا المتوفره بالموقع اإللكتروني للمستشفى.

لطلب التأشيرة، بمجرد قبول حالتك الطبيه المرضية، يمكننا تقديم خطاب لك بشأن 
مرضك أو حالتك الطبية، والعالج المخطط له، وعدد اإلستشارات التي ستكون 

هناك، والمدة المتوقعة للعالج وكلفة العالج. 
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خدمة الترجمة الشفوية
يمكن حجز مترجم فوري لجميع المرضى الذين لغتهم األولى ليست اإلنجليزية. 

لدينا أيًضا خدمة ترجمة عبر الهاتف على مدار 24 ساعة. 
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للتواصل
للمواعيد يرجى االتصال بنا عبر أي من بيانات االتصال التالية

استفسارات عامة : 
للتحدث باللغه العربيه :

اإليميل:
الموقع اإللكتروني : 

المواقع
نحن نقدم موقعين لمرضانا الدوليين. غرف االستشارة والتصوير في وسط 

لندن والعمليات الجراحية التي تتم في مستشفى ستانمورالذي شيد حديثاً. ويبعد 
المستشفى أقل من ساعة واحدة من وسط لندن، ويحيط به خضار الطبيعة 

المريح الذي يساعد مرضانا على الشفاء.

+44 )0(20 8 909 5414
+44 )0( 7786 020445

www.rnohprivatecare.com
RNOH.INTL@nhs.net
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العناوين
يقع مكتبنا الدولي لعناية المرضى الخاصة والعيادات الخارجيه 

بالعنوان اآلتي:
Royal National Orthopaedic Hospital

45 Bolsover Street, London W1W 5AQ
United Kingdom

وموقع العمليات الجراحية و رعاية المرضى المقيمين  
بالمستشفى: 

Royal National Orthopaedic Hospital
Private Care 4th Floor, Stanmore Building

Brockley Hill Stanmore HA7 4LP United Kingdom

Publication date: April 2021


