أماكن الرعاية الصحية في برلين
االمتياز الطبي في برلين






أكثر من  83مستشفى تضم حوالي  03ألف سريرا
أكثر من  9033طبيب مستشفى
أكثر من  9033طبيب في العيادات الخاصة
أكثر من  30ألف شركة تعمل في مجال الصحة
أكثر من  03شركة أدوية

تاريخ طويل في الطب ...
يعود تاريخ برلين في الرعاية الصحية بالمستشفيات إلى  033عام ،فقد تأسست شاريتيه في عام  ،1710وتم
فيها تدريب العديد من األطباء والعلماء المشهورين في القرن التاسع عشر مثل الطبيب الشرعي رودولف
فيرشو أو الحائز على جائزة نوبل بول إرليش (في طب المناعة) وروبرت كوخ في علم الميكروبيولوجي.
يستطيع زورا متحف التاريخ الطبي في شاريتيه القاء نظرة على مختبرات األبحاث الطبية.

 ...االلتقاء مع برامج العالج الحديثة
يتجمع في أماكن الرعاية الصحية ببرلين العديد من كبار الخبراء في مجاالت الطب ،والتكنولوجيا الحيوية،
والصناعات الدوائية ،والتكنولوجيا الطبية .ويعزز ذلك التعاون المكثف والوثيق في مجال الرعاية الصحية بيم
األبحاث األكاديمية وتطوير برامج العالج الجديدة .يعود الفضل في ذلك للمجال الضخم للبحث العلمي في
المدينة والتشبيك القوي بين مراكز األبحاث والمستشفيات الذي عن طريقه يتم اعتماد المنتجات واألساليب
المبتكرة بسرعة في الممارسة السريرية اليومية بالمستشفيات ،ويتم عالج المرضى طبيا بأعلى مستوى من
المعارف العلمية الحديثة.
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الكفاءة الطبية
تقدم برلين مجموعة فريدة من نوعها في الرعاية الطبية على نطاق واسع في مجال الوقاية والفحص
والتشخيص وبرامج العالج الطبي .نظرا الحتياجات سكان المدينة الذي يصل عددهم ألكثر من  0.3مليون
نسمة ،باإلضافة لكثير من المرضى من المناطق المجاورة لبرلين ،فعدد من يتم عالجهم من المرضى في
برلين مرتفع جدا ،ففي عام  0336تم عالج ما يقرب من  830ألف مريض في مستشفيات برلين ،وخاصة في
تخصصات أمراض القلب وجراحة الحوادث وأمراض الجهاز الهضمي .مثل هذا العدد الكبير من الحاالت
المرضية يمثل فرصة كبيرة لألطباء من أجل اكتساب الخبرة وتعزيز مهاراتهم وكفاءتهم ،وفي نفس الوقت
يستطيع األطباء أيضا تعميق خبراتهم في تخصصات متنوعة .برلين هي واحدة من المدن في ألمانيا التي تضم
أكبر عدد من األطباء ،ولذلك ،فإن زوار برلين من المرضى الدوليين يجدون الطبيب المتخصص المناسب لكل
األمراض تقريبا.

رعاية المرضى الدوليين
يضع المرضى من جميع أنحاء العالم صحتهم بثقة في أيدي أطباء برلين .زاد عدد المرضى الدوليين في برلين
منذ عام  0330بنسبة  . ٪33يأتي إلى برلين سنويا للعالج من الخارج في المتوسط بين  37ألف إلى 03ألف
مريض سنويا لتلقي العالج.

خدمات خاصة الحتياجات خاصة
جهزت العديد من المستشفيات والعيادات الخاصة في برلين خدماتها لتناسب احتياجات المرضى الدوليين من
خارج ألمانيا ،وأكدت على دعم تعدد لغات الموظفين الدوليين في العديد من مكاتبها .يوجد اآلن في العديد من
المستشفيات مكتبا متخصصا للتعامل مع المرضى الدوليين وتوفير إقامة سهلة ومريحة لهم قدر اإلمكان .يوجد
بالعديد من المستشفيات اآلن أجنحة إقامة مميزة للراحة ( )Komfortstationحيث يستطيع المريض الدولي
التمتع بالمزيد من الخصوصية والرفاهية سواء في جناح أو غرفة مفردة أو مزدوجة .باإلضافة إلى ذلك ،تم
تجهيز أماكن اإلقامة مع خدمات متميزة ،على سبيل المثال ،االتصال الالسلكي باألنترنت ،وقنوات تلفزيونية
تقدم مجموعة متنوعة من البرامج الدولية باإلضافة إلى صحف بمختلف اللغات ،وغالبا ما يكون اختيار الطعام
في أماكن اإلقامة المميزة أكثر تنوعا ،ويمكن بسهولة توفير طلبات الوجبات الخاصة ،على سبيل المثال،
الوجبات الحالل للمسلمين.
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