
متقدمةمنشأة طبية   
مستشفى متكامل مصغرة



 مستشفيات مدمجة مصغرة 

وحدات ثالثية 

 األبعاد 

 
 COC  لقبن یة مسجلة مري عالمة تجاش ھتش إتش إتإ 3كة رشإن  



بيطلز اكرلما  
طوارىءلذ واالنقات الجمیع حاال  

أدوات التحليل -اإلسعافات األولية   

 اإلستعمال الفنى لألدوات

 ماالذى نحتاجه لبناء مستشفى 
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. ولماذا نحن متميزون  -ماذا نقدم   

المستشفى المدمجة 
( إلنقاذ أرواح الناس) المصغرة  

كلد وذبعن ُعء إلستشفاا  
لىت إلبیانال اساربإ   
ورمستشفى للتشارب قأ  

 أخصائى أشعة

الصيانة -المساعدة  التدريب  إتفاقية ثنائية الجانب  
اإلقامة فى المستشفى للعالج بإيطاليا )
الخدمة المدفوعة   -( فريق جراحى -   
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 أول مثال للمستشفى العالجية 

 إسعافات أولية متقدمة 

البرمجيات  -الحاسب اآللى   
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 المساعدة الصيانة

 

 لآلداء األمثل والكفاءة والحفاظ على جميع المعدات فى الوقت المناسب

 المساعدة والصيانة
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 نحن نضمن لحضراتكم تواجد الممرضيين و أخصائي األشعة 

 أخصائى أشعة
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 الفريق الجراحى  اإلستشارة  التدريب 

 

(الخدمة المدفوعة )السياحة العالجية   

 إتفاقية ثنائية الجانب
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 شهادة معترف بها على

: مستوى أوروبا فى اآلتى   

 جامعة فيرونا 

 جامعة طور فيرجاتا فى روما

 جامعة بيروجيا 

 من خالل اإلنترنت 

(التعليم اإللكترونى)  

 تدريب األطباء والممرضيين
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حدةوتتكون من وحدات مختلفة والتى من الممكن أن تستخدم على   

 

 

 

 

 

   

مولد طاقة صغير، ) فى كل الوحدات ، يوجد منطقة فنية وهو نفس المكان الذى يوضع به كل المؤن واألدوات الطبية 

(.غازات طبية ، وهكذا  

 مكتب إستقبال فى مدخل كل وحدة

باإلضافة إلى هذه الوحدات، هناك وحدات أخرى ممولة وداعمة مثل دورات المياه وتستخدم أيضاً لإلستحمام، خزان 

.ماء، مولد كهرباء، خزان زيت  

األطباءغرفة   

اإلنتظارغرفة   

التشخيصوحدة   

المريضزيارات  -وحدة التطعيم أو التلقيح   

 معمل التحاليل

األشعةغرفة   

األسنانعيادة   

النساءعيادة أمراض   

الرمدعيادة   

(أخصائى األشعة)اإلستراحة   

 قاعة البث لنظام العالج التلفيزيونى

 الوصف

 الحظ من فضلك أن بعض األماكن من الممكن أن تكون مجمعة فى غرفة واحدة
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 مثال للوحدات المستقبلية
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 مثال للوحدات المستقبلية
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 عنوان الشركة
Via Mascagni, 20 - 36100 Vicenza  

0444 963505 : المكتب  

+ 39 3331411010 :  المحمول /الجوال  

Vat Number: 03488760244  

 

:ىلبریدان العنوا  
pcc@ucsitalia.it  

 

WEBSITE:  

www.3HHH.it  

 اإلتصال
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