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شريك إلدارة وحتسيني الصحة

السياحة العالجية ىف إيطاليا

 -إن الصحة اإلقليمية اإليطالية عموماً و الصحة العامة لشمال شرق إيطاليا تكون مشهورة بأهنا األفضل على املستوى العاملى .واليُقصد بذلك املستشفى

الفردية ،ولكن كل الشبكة اجلغرافية الصحية واملقصود هبا الرعاية الصحية العامة لإليطاليني .وحنن نتقدم كمشرفيني ،جبانب احلكومة احمللية .وشركائنا هم شركات العيادات الطبية
العامة اجلامعية.

 لدينا التدريب اجلامعي ،والتعلم اإللكرتوين ،والفصول الدراسية ،وعلى الدول التابعة هلا .الرأي الثاين والثالث الرأي.جامعة طور فريجاتا ىف روما
جامعة فريونا وفينيسيا
جامعة بريوجيا
تعترب شركة السياحة العالجية ىف إيطاليا حىت يومنا هذا هى األوىل وحاليا املنظمة الوحيدة اليت تعمل مبثابة نقطة اتصال بني العامل اخلارجي من االحتاد األورويب
ونظام الصحة العامة اإليطالية .وحنن نعترب نتاج عشرات السنوات من اخلربة ىف بناء املستشفيات الصحية ذات اإلمتياز العاملى ،إستثمارات بلغت مليارات من
اليورو ىف البحث العلمى ،التطور و شراء املعدات من أحدث جيل.
وتقدم شركة السياحة العالجية ىف إيطاليا كشريك يف البلدان الناشئة خارج االحتاد األورويب فيما يتعلق باألتى:

 توفري اخلدمات الصحية بدرجة عالية من التخصص والتميز العاىل جداً ،املقدمة  -حسب املرض ،كأداء فردي ،أو القبول أو أعمال صحية خمتلفة (" احلزمالعالجية").
 دورات تدريبية متقدمة متكاملة (للمقيمني بالداخل أو عن بعد) لصاحل احمليفرتفيني مثل األطباء والعاملني يف جمال الصحة من الدول املذكورة سابقا. خدمات "الرأي الثاىن" و "املشورة عن بعد" لصاحل املهنيني مثل األطباء والعاملني يف جمال الصحة واملؤسسات الصحية الىت هلا مقرات يف الدول املذكورةسابقا.
 املشورة للتصميم التقين املباشر للبناء والتطوير ،واحلفاظ على اإلدارة املثلى للمستشفيات اجلديدة أو بعض هياكل مديري املستشفى املتواجد يف الدولاملذكورة.
هلذه األسباب ،نعتقد أن أى بلد لديه الضرورة لتطوير الصحة ولديه اإلستفادة القصوى من اإلشراف الدوىل الذى يعتمد على جتربة حمددة.

يف حالة السياحة العالجية ىف إيطاليا يتم توفري اخلربة الطبية عن طريق مستشفى جامعة فريونا اليت لدينا تعاقد معها .وهبا أكثر من سبعة آالف موظف وتبلغ
مبيعاهتا السنوية حوايل  0222222222يورو ،وبفضل اتفاقنا معها نكون قادرين على تقدمي أعلى مستوى من التخصص يف أمراض مثل عشرات األنواع من
السرطان ،زرع األعضاء  ،األمراض النادرة ،والعالجات املتعلقة بإعادة التأهيل و واملتابعة بعد العملية اجلراحية ،وهذا غيض من فيض.
أما بالنسبة للدورات التدريبية املتقدمة ،حنن قادرون على تنظيم دورات ملدة ستة أشهر ،والتعلم اإللكيفرتوين فيما يتعلق بدافنشي روبوت ،سايرب نايف ،مازور
الروبوتات مع جراحة املناظري مينيملي من أحدث جيل مع فريق التمريض و اجلراحني املندجميني متاما فيما بينهم .وهم من املهنيني ذات مسعة لكوهنم األفضل يف
العامل ،مع أعلى تكنولوجيا ،باإلضافة إىل مسعة دولية ال تشوهبا شائبة من مستشفياتنا.
 -إن شركة السياحة العالجية ىف إيطاليا،كوكيل لإلشراف الصحى اإلقليمي  ،وحتت توجيهات السياسات احمللية سيكون الوكيل املسؤول عن:

3HHH.it è un marchio di COC - Onlus.
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 إجياد كل ما هو ضروري للتنظيم الصحى وما هو ضروري لتنظيم الرعاية الصحية بالتعاون املباشر مع نظام الرعاية الصحية القائمة ،ولكن مع سياسة التفويضل:
"تنشيط وإدارة مجيع املزايدات لتوريد األعمال واخلدمات (عنوان التوكيل)"
-1حتليل املوقف:
 حتليل إحتياجات الشعب حتديد األموال الالزمة لتشغيل واحد أو أكثر من مستشفى. أوراق تقييم للتكلفة  -االستفادة من الفرصة املناسبة.-0إدارة املزايدات ل:
 التصميم العام التنفيذي. البناء والتشييد توفري املعدات الطبية احليوية ،واألثاث ومجيع اخلدمات اإلضافية. مستشفى ذات تقنية املعلومات  -الربجميات واألجهزة  -شبكات كمبيوتر  -نقل وختزين البيانات  -إدارة أسطول من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. األدوية  -الصيدلة. اخلدمات اللوجستية. إدارة املستشفى. اخلدمة العاملية. إدارة املستشفى املتواجدة. التنظيم الفندقى. خدمات إضافية.إن تصميم وبناء املستشفيات يعين أن متر من قذيفة فارغة من مبىن وشراء وتنظيم كل ما حتتاجه جلعل املستشفى كفء من الناحية الطبية يف املقام األول،
ولكن مع التذكرة باأليمهية الكربى من وجهة النظر االقتصادية (التكاليف).
إن التكاليف الطبية للسفر إيطاليا:ميثل  ٪12من العملية برمتها (العملية التقديرية)  -وهلذه ال  ٪12ميكن أن يضاف  ...وميكن زيادة النسبة املئوية للتكلفة
فيما يتعلق باملبىن إىل ( ٪02باستثناء وقت اخلدمة يف بداية عملية اإلنتاج  -من أجل أن يذكر يف امليزانية النهائية).
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