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أبريل 2022
انتقال العيادة الخارجية لطب األطفال والعالج النهاري لموقع  VUmcإلى موقع AMC

المرب،
عزيزي الوالد،
ي
طفلك معروف لدى طب األطفال يف موقع  .VUmcسوف يحدث تغيي يف يونيو  :2022ستنتقل العيادة الخارجية لطب األطفال إىل
موقع آخر وهو .AMC
التغيي؟
لماذا هذا
ر
موقع  VUmcو AMCمنذ عدد من السنوات سوية كـ  .Amsterdam UMCيحدث ذلك كذلك بالنسبة لرعاية
ف
المستشفيان
يعمل
ي
ي
األطفال ف  Amsterdam UMCبشكل ر
.
أكي يف السنوات األخية يف مستشف ايما يف موقع  .AMCعن طريق
طلب
كي
تر
تم
األطفال
ي
مقدم الرعاية وخيتهم معا .يضمن طفلك عن طريق ذلك أفضل رعاية ممكنة.
نصل
واحد،
تقديم كل رعاية األطفال يف مكان
ي
ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة لك؟
تكون مواعيد طفلك منذ يوم الثالثاء  14يونيو يف العيادة الخارجية والعالج النهاري يف موقع  ،AMCيف Meibergdreef 9,
 .Amsterdam-Zuidoostليس لالنتقال إىل موقع  AMCأي عواقب بالنسبة للعالج .سوف يعمل األطباء والممرضي التابعي لـ VUmc
يف موقع .AMC
الطريق إىل موقع AMC
.
يمكن الوصول إىل موقع  AMCبشكل جيد عن طريق النقل العام وهناك إمكانية جيدة لوقوف السيارات تجد جميع المعلومات عىل
موقعنا ( www.amc.nl/routeالعنوان والطريق وووقوف السيارات) .العيادة الخارجية موجودة يف الجزء  Aمن المبن .تصل إىل هناك
األرض) و( F8اتباع اللوحات " "Fإىل
عي اتباع رقم الممر  23و 33و .34يقع العالج النهاري يف القسم ( D0اتباع اللوحات " "Dيف الطابق
ي
الطابق الثامن) .أنظر كذلك الخريطة عىل ظهر هذه الرسالة.
ى
سيبق يف موقع VUmc؟
ما الذي
ى
.
ال يزال من الممكن لألطفال مراجعة كال الموقعي من أجل جراحة األطفال ،أي كذلك يف موقع  VUmcكما ستبف رعاية األطفال
ى
سيبف جزء من رعاية العيادة الخارجية يف موقع  VUmcويتم
والمراهقي الذين لديهم اضطراب الهوية الجنسية يف موقع  .VUmcكما
تقديمه من قبل اختصاصات أخرى مثل جراحة األطفال وطب األنف واألذن والحنجرة لألطفال وإعادة تأهيل األطفال وجراحة الفم
والفكي والوجه .هذه العيادات الخارجية موجودة كذلك يف موقع .AMC
هل لديك أسئلة؟
ى
الن يخضع طفلك للعالج فيها.
يمكنن أن أتصور أن لديك أسئلة حول هذه الرسالة .اتصل من أجل ذلك بالعيادة الخارجية ي
ي
مع أطيب التحيات،
ج .روتيفيل ،طبيب أطفال ،نيابة عن رئيس قسم طب األطفال
د .ي
ى
أمسيدام UMC
مستشف ايما

تجدين نسخة باللغة العربية من هذه الرسالة عىل الموقع .www.vumc.nl/kindergeneeskunde
Bu mektubun Türkçe versiyonu www.vumc.nl/kindergeneeskunde adresli web sitesinde bulabilirsiniz.
For English, check our website www.vumc.nl/kindergeneeskunde .

.

